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Administratieve gegevens van het onderzoeksgebied
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AOC-projecleade: 4 20885

Periode van ullvonnug augustus/september 2010

Beheer en plaats documentalie ADC ArcheoProjecten bv. Amerstoort



Samenvatting

In opdracht van Waterschap De Dommel heeft ADC ArcheoProjecten een bureauanderzoek uitgevoerd
voor het plangebied beekdal van de Run in de gemeentes Eersol, Veldhoven en Bergeijk. In het plan-

gebied zullen diverse ingrepen in de loop van de beek worden gerealiseerd. Het onderzoek is uitgevoerd
in het kader van een verkennende studie en was nood7akelijk om te bepalen of bij de voorgenomen
activileiten de kans bestaal dat archeologische resten in de ondergrond worden aangetast.

In het plangebied zijn enkele culttiurliislorische elenienlen gelegen. Het belangrijkste en oudste betrett
de Stevertse watermolen. die oorspronkelijk uit de 14 eeuw dateert. Daarnaast is in het plangebied een
aantal boerderijen en mdustriële gebouwen golagen uit de 19 eeuw. Tot in de 19 eeuw was een groot
deel van het plangebied niet gccultiveerd en in gebruik als heide. De percelen direct langs de beek
waren in gebrLiik als weiland, waar de Run tussendoor meanderde. In de 20 eeuw is de loop van de Run
ochtge1rakken.

Elet plangebied is rijk aan meheologische monumenten. Het betreft terreinen waar grafvelden uit met
name de Bronstijd en de IJzertijd zijn gelegen. Daarnaast zijn vele losse vondsten gedaan, die teruggaan
tot het Midden-Palcolithicuili. De nieeste archeologische onderzoeken die zijn uitgevoerd laten een
verstoord bodemprofiel zien.

Het piangebied is op basis van landschnppelijke ligging in vier zones ingedeeld, te welen veengebieden

in het beekdal (1). beekdal (2] . beekdalzi den (3) en dekrandruggen en lage landduinen [4). De meeste
archeologische monumenten en waarnemingen zijn gelegen in de laatste twee zones. In alle zones
worden archeologische waarden vanaf het Midden en 1 aat Paleolithicum verwacht tot en met de Nieuwe
tijd.

Wanneer bij de aanleg van de nieuwe beekloop beekdalzijden en/at dokzandruggen [zones van hoge
archeologische ven.vachling. deelgebieden 3 en 4, zie afb. 12 en 13] worden antgraven, dient
vaaratgaand aan de werkzaamheden een inventariserend archeologisch onderzoek in de vorm van
proefsleuven [ IVO-P] uitgevoerd te worden.

Wanneer de greatwerkzaamheden ten behoeve van de aanleg von de nieuwe boekloop uitgevoerd
worden in het beekdal (deelgebied 2) binnen een straal van 50 m van historische wegen on
oversteekpInatsen [zane van hoge verwachting in afb. 12 en 13), dient een archeologische begeleiding
te worden uitgevoerd. De archeologische begeleiding dient he17clfde doel als een invenlmiserend
voldonderzoek door middel van het aanleggen van proefsleuven [lVO P). Dit betekent dat indicn bij de
civiele werkzaamheden toch vondsten of archeologische sporen worden aangetroffen, deze worden
geregistreerd en gedocumenteerd door een archeoloog die constant aanwezig is.

In het beekdal (deelgebied 2. afb. 12en 13] met uitsluitend con middelhoge verwachting voor
depositievondsten en vaarluigen dienen de graafwerkzaamheden voorzien te worden in een passieve
archeologische begeleiding. Dit houdt in dnt een archeoloog één keer per week bij de werkzaamheden
aanwezig is om de voortgang te controleren. Voorts wordt de archeoloog op oµ roepbasis ingezet
wanneer voorwerpen of constructies met een mogelijke archeologische waarde worden aangetroffen
door de uitvoerder.

Tevens bevelen wij aan de in het plangebied reeds bekende en begrensde archeologische monurnenten
te vrijwaren van grondverstorende werkzaamheden.

In de veengebieden in het beekdal (deelgebied 1. afb. 12 en 131 is geen verder archeologisch onderzoek
noodzakelijk. Het is niet uit te sluiten dat in deelgehied I toch nog archeologische resten voorkomen.
Daarom merken wij op dat het aanbeveling verdient om de uitvoerder van het grondwerk le wijzen op de
plicht archeologische vondsten te melden bij de bevoegde overheid. Zoals aangegeven in artikel 53 van

de Monumentenwet.
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label I. Overzicht van de verschillende (pre)historische perioden.

Periode Tijd in jaren

Nieuwe tijd 1500 - heden

Middeleeuwen: 450 - 1500 na Chr.

Late Middelenuwen 1050 - 15t10 na Chr.

Vroege Middeleeuwen 450 - 1050 na Chr

Romeinse tijd: 12 voor Chr. - 450 na Chr.

Laat-Ronicinsa tijri 270 - 480 na Clir.

Midden-Romeinse tijd 70 - 270 na Chr

Vroey-Romeinse tijd 12 voor Chr. 70 na Chr.

IJzertijd: 800 - 12 voor Chr

Late Illurled 250 - 12 voor Chr.

Midden-IJ/erlig! Sun - 250 voor Chr.

Vrongo IJterlijd 800 - 500 voor Chr.

Bronstijd: 2000 800 voor Chr.

Luto Brunslijd 1100 - 800 voor Clir.

Midden-Brnnstijd 1800 - 1100 voor Chr

Vroege Bronslijd 2000 1800 voor Chr.

Neolithicum [Jonge Steentijd): 5300 - 2000 voor Chr.

Laal-Neohthicum 2850 - 2000 voor Chr.

Midden-Neolithicuni 4200 - 2850 voor Chr.

Vroeg-Neolithicuni 5300 - A200 voor Chr

Mesolithicum [Midden-Steentijd): 88011- 4000 voor Chr

1.aat-Mesolitlileum 6450 - 4000 voor Chr

Middon Mesalithi< : um 7100 - 6450 voor Chr

Vroeg-Mesolithicum 8800 - 7100 voor Chr

Paleolithicum [Oude Steentijd): tot 8800 voor Chr.

Laat-Palenlithicuni 35.000 - 8800 voor Chr

Midden-Palnobthicum 300.000 - 35.000 voor Chr.

Vroey-Paluolttliicum tot : 100 000 voor Chr.

Son Ai .li-es: : b lbssReqistei 1992
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1 Inleiding

in opdraclit van Waterschap De Dommel heeft AOC ArcheoProjecten een bureauanderzoek uitgevoerd
voor het µ langebied Waterberging de Run in de gemeentes Eersel. Veldhoven en Bergeijk In het plan-

gebied zullen diverse ingrepen in de huidige loop van de beek worden gerealseerd. Het onderzoek is
uitgevoerd in het kader van een verkennende studio en was noodzakelijk om to bepalen of bij de
voorgenomen activiteiten de kans bestaat dat archeologische resten in de ondergrond worden aangetast.

Het bureauonderzoek is uitgevoerd in augustus en september 20 10 door: J.M. Blom (prosµector), l.S.J.

Beckers (archeoloog) en R.M. van der Zee (senior prospector] .

2 Doelstelling en vraagstelling

Het doci van bureauonderzoek is het verwervan van infonnatie, aan de hand van bestaande bronnen,
ovet bekende of venwachte archeologische waarden, binnen een omschreven gebied, om daarmee te
komen tot een gespecificeerde, archeologische venmachting.

• Zijn er uit het onderzoeksgebied archeologische vindplaatsen bekend? Zo ja, wat is de locatie,
aard, dalering en omvang enmn?

• Wat is er bekend over de ontginning. de indeling. de inrichting en het gebruik van het
onderzoeksgebied door de tijd heeno

• Wat is de bodemopbouw van het onderzoeksgebied en wat kan worden gezegd over de positie en
ouderdom van beeklopen en -meanders in vroeger tijd?

. Waar is sprake van locaties of 7ailes van filiogelijk] grote archeologische waarde, bijvoorbeeld
landkoppen of -ruggen in de beckdalbadem,historische bebouwing en infrastructuur en waar is
sprake van een hoge treikans op bijvoorbeeld een voorde, brug of watermalen?

• Welke informatie is er beschikbnar over verstonngen van de bodem als gevolg van ontgrondingen.
bodemsaneringen. cyalisalies, diepploegen en landinrichting?

• Welke archeologische verwachting kan aan het plangebied worden toegckend voor de bovenste 1
meter van de hodem? In hoeverre is het mogelijk om deze verwachting te specificeron naar aard
(type] . datering en omvang van de vindplaatson fon] G

• Wat kan worden gezegd over de aanwezigheid van archeologische resten in dieper gelegen
sedimenten. d.w.z. sedimenten die dour veen of een lang van becksedimenten worden afgedekt?

• Welke methoden en technicken van veldonderzoek zifn er nodig om de gespecificeerde
archeologische verwachting uit het bureauanderzoek te toetsen en aan te vullen?

3 Methodiek bureauonderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA] . versie 3.2

Landbadams, protocol 4002 Burenunndcrzoek.

Het bureauanderzoek bestaat uit de volgende elf processtappen:
1. Afbakenen plan- en onder70eksgebied en vaststellen consequenlies van mogelijk toekomstig gebruik:
2. Aanmelden onderzoek bij Archis:
3. Vermelden (en toepassen) overheidsbcleid:
4. Beschrijven huidig gebruik:
5. Beschrijven historische situatie en mogelijke verstoringen:
6. Beschrijven mogelijke aanwezigheid bouwhistorische waarden in de ondergrond,
7. Beschrijven bekende archeologische en aardwetenschappelijke waarden:
8. Opstellen gespecificeerde verwachting:
9. Opstellen standaardraµport burenuonderzoek;
10. Afmelden anderzoek bij Archis: overdracht onderzoeksgegevens;
11. Aanleveren digitale gegevens bij e-Depot.

De processtappen i tot en met 7 leveren gegevens op basis waarvan processtap 8. de gespecificeerde
verwachting wordt opgesteld. De gespecificeerde verwachtmg kan worden beschouwd als een
belangrijke conclusie van het burcauonderzoek,omdat hienn wordt aangegeven af. en zo ja. welke
archeologische waarden worden verwacht, indien relevant weergegeven op een kaart

ADC ArchrooProjecies Ruµ port vm Waterberging ik Run. gemeentes forsel. Ve-dliaven en Brugerik



De resultaten van processtappen 1 tot en met 8 worden behandeld in de paragrafen 4.1 tot en met 4.5.

Processtap 9 resulteert in het voorliggende rapport. De processtappen 10 en 11 hebben betrekking op

het voor derden openbaar maken van de resultaten van het bureauanderzoek bij onder meer Archis en

het e-Depot.

A Resultaten bureauonderzoek

4.1 Afbakening plan- en onderzoeksgebied en vaststellen van de consequenties

van het mogelijk toekomstige gebruik

Het plangebied betreft hel beekdal van de Run in de gemeentes Eersel, Veldhoven en Bergeijk. Het heeft

een oppervlakle van 980 ha. De exacte locatie is weergegeven in afbeeldingen 1 en 2.

In het dal 7al zullen zes vispassages worden opgeheven en ook zal een gestuurde waterberging worden

aangelegd. waarbij ocn kade loodrecht op de beek zal worden gebouwd. De locatie van de waterberging

is nog niet bekend. Tussen de Schaiksedijk en de instroming van de Run in de Dommel zal de beek

worden hersteld. Exacte ontwikkelingsplannen zijn in deze fase nog niet bekend.

On consequentie van de voorgenomen ingreep is dal eventtiele wa Ildevalle archeolalisclie resten in de
ondergrond worden aangetast.

A2 Beschrijving huidig gebruik

Het piangebied heeft grotendeels een agrarisch grondgebruik (weiland en bouwland). De flanken van

het beakdal rondom Steensel en tussen Steensel en Heers zijn grotendecIs bebost (Spronkelse Bassen).

Ook ten aosten van de Riethovensedijk en ten zuiden van Heers bevindt zich een bosgebied. In het

centrale deel van het boekdal is een groot bosveengebied. dat bekend staat als het Grool Goor.

Er loopt een aantal wegen door het plangebied en verspreid is bebouwing aanwczig. Dit betreft meest

vrijstaande woningen, vermoedelijk boerderijen,en agrarische bedrijfsgebouwen. Er zijn geen

bewaningsconcentraties of grootschalige industriële of agrarische installaties aanwe71g. In het

noordoosten van het piangebied is con zandwiriningplos uitgegraven (zie onderstaande luchtfoto).
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4.3 Beschrijving van de historische situatie en mogelijke verstoringen

De historische situalie is op verschillende kaarten als volgt:
Bron Historische situatie
Brabantian Pars Drinolalis Eersal Fltivius

Brabantiae Silva Ducis leen heek uigelckand

Veltiminiliil Blade] uit 1840 (afb 3 zuul: weilandoli langs Unek. stenen hnig ten oosten van
Scha lewijk

Kadastrale mintilit uit 1811-32 (afb. 5) Stt:vertse uloien

Kadastrale kaart 1830-1850 [afb. 3] noord: weilanden langs beek. ten oosten van Volclhaven door
lieitle

Bannokaarten uit 1927 en 1020 (afb. E nicanderende book tot aan Heer, vanaf daar naar liot naanien

toe rt:Clilgetrokken en stromend door bosaclitig gubied
Topografische kautton uit 1053 uienocierende book tot aan Heer, vanaf daar niiar liet noorden

lae reclilgetrokken; bedding ligt tussen percelen met weilantl en

has.

Topografische kaarten liit 1972 en 1973 heek recillUntrokken. bedding ligt tussoli \ > ercelen met weilariel
en bos.

Er zijn twee cultuurhistorische avarrichtswerken geraadpleegd:
Bron Omschrijving
CulttiudustonscIn: wmirdenkaarl provint: le cliverse elementen

Noord-Brabant

KennisIntrastructuur Cultu.irHislorie (Killi. alb. boerderij int m90

14.3.1 Bewoningsgeschiedenis
De bewoningsgeschiedenis van de gehuchten random het beekdal van de Run gaat terug tot in de
Vroege-Middeleeuwen. De oudste vermelding van twee gehuchten in het zuidwesten van het plangebied
dateert uit de 8 eeuw. Mogelijk is or sinds die tijd permanente bewoning geweest op deze plek. Do
meeste dorpen in het dal zijn ver moedelijk in de Late Middeleeuwan ontstaan. In het plangebied zelf is
vrijwel geen histonsche bebouwing dalerend van vóór de 19 eeuw aanwe7ig. Fen uitzondering hierop
vormt de Stevertse watermolen uit de 14 eeuw (afb. b)

Op de flanken van het beekdal van de Run zijn enkele gehuchten gelegen. In het zuiden van het
plangebied ligt het gehucht Schadewijk [afb. 61 Ten westen hiervan zijn resten uit de Romeinse tijd
gevondon. Schadewijk wordt in documenten uit de 8' eeuw al Danoemd. Het vermoeden bestaat dat er
een min of meer permanente bewroning in llel gebied is geweest, maar mogelijk is de bewoning
verplaellst naiku het oosten. wellicht door een verandering in de maniel waarop de landbouw bedreven
werd. Ook Stokkelen, gelegen langs de boek tcn zuiden van het plangebied, wordt in oude documenten
vernoemd, maar de link met de Romeinse tijd ontbreekt (nog). In ieder geval zijn in beide gehuchten
bruggen geweest over de Run. Ook de hewonmgsgeschiedenis van De llees, ten zuidwesten van
Stoonsci gaat terug tot de 8 eeuw. De oudste vormelding van de meeste gehuchten en dorpen in en
rond het plangebied dateert uit de Late Middeleeuwen. Zo worden Steensel. Broekhoven en Heers voor
het eerst in de 13 eeuw genoemd en Riethoven en Steve< t in de 14 eeuw. De geschiedenis van Walik
gaat niet verder terug dan de 19 eeuw.

4 3.2 Oude kaarten
in 1670 zijn twee oude kaarlen gepubliceerd van de regia waarin het plangebied is gelegen. Op de kaart
"Brabantiae Pars Orientalis is de Run wel afgebeeld, op de kaart Brabantiae Silva Ducis' echter niet. Het
beckje wordt op de eerste kaart vermeld als Eersel Eluvius en watert naar het noordoosten af in de
Dommel. Er is geen behouwing weergeven in het dal. Oµ de tweede kaan zijn enkel de Geenderstroom
ingetekend, dic legenwoordig ten noorden van Steensel loopt, en rle Dommel.

Vanwege de beperkte schenlvastheid van de kaar ten is het niet mogelijk om de loop van de back in de
lT eeuw te reconstrueren.

V: sscher 1670.

Ibid

Veldniinuut Bladel 180, tekenaar onbekend

Kadaster 18'l-in: U.

Burceu Militaire verkerin ngca 1927. en Ruienii Militulu verkenninge 1929.

Topografisclic Dienst Nederland 1953.

Toµ oylutisclic Dienst Nederland 19/ 2-19/3.

http: / /www.kich.nl

Pers. ocnim. W Thysen Sverx aep Archeologie Heenikundige Silullekung De Acht Zaligheden]
Van Berkel & Sainµ unius 2007

lbirl.
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Uit het midden van de 19 eeuw zijn voor het plangebied twee kaarten aanwezig (afb. 3). De kaart voor

het zuidelijke deel van het plangebied laat zien dat aan beide zijden van de Run, die op de7a kaan de As

wordt genoemd, con strook land is gecultiveerd. De percelen zijn in gebruik als weiland. Daarbuiten is

heide gelegen. Ten oosten van Schadewijk is een stenen brug gebouwd over de beek.

Voor het noordelijk deel geldt een vergelijkbaar beeld van percelen langs de beek met daarbuiten heide.

Ten oosten van Veldhoven is in het midden van de 19 eeuw geen land gecultiveerd. hier loopt de beek
door heldegebied. Er is geen bebouwing aanwezig langs de beck. De bewoning concentreert zich in de

dorpjes.

Op een gedetailleerde kaart uit het begin van de 19" eeuw is de Stevertse moien ingetekend langs de

weg tussen Steensel en Broekhoven (afb. 5). De oudste vermelding hiervan dateert uit 1340. maar

vermoedelijk stond deze molen enkele honderden meters van de huidige locatie. De molen zou

omstreeks 1400 zijn gebouwd en was aanvankelijk in gebruik als korenmalen. In 1702 werd het gebouw

verwoest, maar in 1743 weer opgebouwd. [ n 1928 werd het houlen rnalenhuis vervangen door een
stenen gebouw. In 1942 werd niet langer met waterkracht gemalen. maar met een elektnsche

aandrijving. Door de kanalisering van de Run in 1969 kwam het rad van de molen op het drogo te liggen.

Oc molen is niet beschermd als monument, waardoor het huis is gewijzigd. Het waterrad bleef echter

gespaard. De naam Stevert' is overigens afkomstig van "Steenvoorde',or was vroeger ter hoogte van de
molen con daarwaadbare plaats, een voorde. in de Run.'

Op kaarten uit de jaren 30 van de 20 eeuw is te zien dat de Run nog steeds meandert tussen percelen

weidegrond door [afb. 4] . Het gebied erbuiten is niet gecultivcerd en als heide in gebruik. Ten noorden

van Heers is de beek Techtgetrokken. Hier stroomt het water bovendien door bosachtig gebied.

[en tapagrafische kaart uit 1953 laat zien dat het gebied dat in de 19 eeuw nog in gebruik was als

hcido, dan is gecultiveerd en in gebruik is als bos en agrarisch gebied. Waarschijnlijk zijn tijdens de
cultivalie enkele percelen in het westen van het plangebied geëgaliseerd [atb. 9). De beek meandert

tussen weilanden en enkele peEcelen met bos. uitgezonderd de zone ten noorden van Hcer waar de loop

eerder is rechtgelrokken. Het landgebruik is volgens kaarten uit de jaren 70 grotendeels ongewijzigd.

Wel is te zien dal de Ioop van de beek is rechtgetrokken.

Tat het begin van de 20 eeuw zijn enkel percelen direct langs de beek gecultiveerd en in gebruik als

weiland. Er zijn geen gedelnilleerde kaarten beschikbaar die informatie geven over grondgebruik voor

het begin van de 19 eeuw. Op de hogere gronden aan de noordwestzijde van het beekdal bevond zicli

een heidegebied. de Heersche Heide. In het midden van de 2tT ceuw werd het gobicd bcplant met

naaldbos. Deze ontwikkeling hing vermoedelijk samen met het gebruik van kunstniest. waardoor het

steken van plaggen niet meer plaats vond, en de toenernende vraag naar llout Tevens werden delen in

gebruik genomen nIs akkerland. Rond 1970 is ten behoeve van een verbeterde ontwatering van de
landhouwgronden de loop van de beek rechtyetrokken. Er zijn voor zover bekend geen extra

watergangen gegraven.

Oµ basis van kadastrale kaarten en een veldmmuut is de 19 eeuwse loop van de beek gereconstrueerd.

Omdat de orientatie van de oude kaarten niet volledig overeenkomt met de huidige topografie. is op een

aantal plaatsen niet een conduidige loop aan te wijzen. Ook een gedetailleerde hoogtekaart [AHN) van

het beekdal leverde geen informatie op omtrent de voormalige loop. In afb. 10 is de zone weergegeven

waarbinnen de beek heeft gemeanderd.

4.3.3 Cultuurhistorische waarden
Volgens de Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW) van de provincie Noord Brabant zijn in het

plangebied diverse waardevolte elementen aanwerig. De meeste betreffen wegen die een (redelijk] hoge

waardering hebben. Daarnaast is van zuid naar noord con aantal losse elementen te onderscheiden.

In en rond Stevert zijn twee boerderijen uit de 19 ceuw aanwerg en een wasserij uit 1900. Ten costen
van Steensel is het dal van de Run als historisch groen aangewezen. Er zijn diverse soorten µ lanten en

bomen aanwezig. Het geheel dateert uit de periode rond 1900. In het uiterste noordwesten van het

plangebied ligt eveneens een zone met historisch groen. Het betreft wegbeplanting bij het dal van de

Dammel langs wegen en een oude turfput Ook hier is sprake van een veelzijdige begroeiing die dateert

uit de periode rond 1900.

De Cultuurhistorische kaart van het portal van de Kennisinfrastructuur Culluurhistorie [KlCH] geeft

aanvullende informatie omtrent nog een oude boerderij in Stevert (afb. 6). Het betreft een pand uit 1890.

dat enkele honderden meters ten naarden van de eerder genoemde boerderijen is gelegen.

VcIdmin..ut 1840.

Spoorenberg dias.

Pers. camni. W. Th.issen Silerkgroep Ar: : heologie Heelvkundige Studickring De Acht Zuligheden).

ADC ArcheoProiec:en Rappen 246/ i Waterberging De Ru, . gemeentes Eersel. Veldhaven en Bergeijk



4.4 Beschrijving van bekende archeologische, ondergrondse bouwhistorische en
aardwetenschappelijke waarden

Dwars door het plangebied loopt de breuklijn van Vessem (afb. 2). Ten oosten van deze breuklijn treden
sinds ongeveer 34 milioen jaar geleden grootschalige dalingen op. Daarom bevinden zich ten westen van
de breuklijn de Vroeg-Pleistocene afzettingen dicht onder het maaiveld en ten oosten van de breuklijn
zijn dat vooral Midden- en Laat-Pleistocene af7ettingen. De Run is waarschijnlijk in het Midden-

Pleistoceen ontstaan en heeft beckafzettingen in het beekdal gesedimenteerd In het Laat-Pleistoceen
zijn op de mnden van het beckdal dekzandpakketten afgezet.

Het plangebied kan. gebaseerd op de Geomorfologische Kaart van Nederland, worden ingedeeld in vier

landschappelijke zones.

1. De veengebieden in het backdal
2. Het boekdal

3. De beekdalzijden
4. Dekzandruggen en lage landduinen

4.4.1 Geologie

Aan het eind van het Eoceen [56-34 miEoen jaar geleden) en in het Oligoceen (34-23 miljoen jaar
geleden) traden grootschalige bodembewegingen op in Nederland langs zuidoost-nuordwest lopende
breuken. Daardoor zijn in Zuid-Nederland random Emdhoven grootschalige breuksystemen gevormd.
Een dergelijke geologische bretik, die ook wel bekend staat als Feldhiss of de Brcuk van Vessem, loopt
midden in het plangebied tussen Heers en Sterksel door in noordwest-zuidoostelijke nchting [alb. 2] . Het
deel van het plangebied ten oosten van deze breuk behoort Tat de Roerdalslenk en het deel ten westen
ervan tot het Kempenhoog.

In latere fasen van het Tertiair [65.5-7.5 miljoen jaar geleden) traden er grootscholige bodemdalingen op
in de Roerdalslenk, die in het Kwnnair alleen nog maar zijn toegenomen. Omdnt de bodemdaling
gecompenseerd werd door afzetting van grote hoeveelheden materiaal, is hier een 2000 m dik pakket
van teniaire en kwartaire af7ettingen ontstaan.

In het begin van het Kwaneir (L2 miljoen tot DA miljoen jaar geleden) is in het hela plangebied
riviertand en -grind afgezet door vlechtende riviersystemen van de Maas. Deze afzettingen worden
gerekend tal de Sterksel Formatie, die in enkele gebieden ten westen van de breukhjn dagzomen."' Ten
oosten van de brcuklijn is de Steiksel Formatie door tektonische daling ca. 40 m onder het maaiveld
gelegen.

Na het Cromerien (850.000 tot 420.000 jaar geleden) heeft de Maas haar loop verlegd naar ongeveer
ocatie van de huidige loop van de rivior. Hierna zijn liel beekdal van de Run en in het gebied ten oosten

van de Breuk van Vossem voornameli k mel fluvioperiglaciale af7ettingen opgevuld. Deze afzettingen zijn
in relatief koude periodes afgezet en behoren tot de Boxtel i armatie. Ze bestaan uit matig fijn tot zeer
graf zand, afgewisseld met leemlagen en ze zijn afgezet door afgewisseld smellwalerstromen en door
wind. In het beekdal ten westen van de breuklijn bestaan de fluviopenglaciale afzettingen voornamelijk
uit grot varid. Waarschijnlijk is in deze µ eriode het dal van de Run ontstaan,

In de laatste fasen van de laatste ijstijd. het Weichsellen dat van 114.000 tot 9.700 v. Chr. duurde. bestond
Zuid-Nederland uit een paalwoestijn. Door de wind werden toen grote hoeveelheden zand in Zuid-

Nederland afgezet. Dit zond is goed gesorteerd en staat bekend als dekzand (Langpakket van Wierden,

Boxtel Formatie). I angs de beekdaltijden is een minder dan twee meter dik pakket dekzand afgezet.

Op de hogere delen van het plangebied. buiten het beekdal. zijn dekzandruggen gevornid. Aan de
zuidoostkant van het beekdal is een pakket dekrand afgezet van meer dan 2 m dik (afb. 9] ."

Aan het einde van het Weichselien en in het Holoceen werd het klimaat een stuk milder. Het systeem van
ondiepe, verwilderde geulen en beken vemnderde hierdoor in meanderende beken. Zoals de Groote Beerre.

Bisschops 1985.

Berendsen | 9978.

Rerendsen 1997h.

In he: Overige deel van het westen van het plangebied wordt de Fomatie van Sie ksel utgedekt rfour con douandpakket van minder
aan 2 m dik.

Rerendsen 19970

13isschaps 1986: Riiks Geolag sehe Dienst 1985.

Bisschops 1985

luid.
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de Kleine Beerze, De Ekkemrijt, De Gender en De Run. dic zich aanvankelijk in het landschap insneden. In

de beekdalen werd zand en klei afgezet en vond lokaal veenvorming pleets [Boxtel Formatie; Singraven

Laagpakket). Ook de vegetatie nam toe. waardoor de verplaatsing van zand door de wind steeds minder

werd en het zachtglooiende dekzandreliöf gefixcerd raakte. Door toedoen van de mens, zoals kappen,

branden en ontginnen, trad plaatselijk opnieuw verstuivingen op en ontstonden stuifrandcomplexen en

landduinen [Boxtel Formatie: Kootwijk 1.aa0pakket).

De sedimentatie vanuil de Run is ook in het Holnacen (9./00 v. Chr. tot nu) daargegaan (L aegpakket van

Singraven. Boxtel Formatie). Door ontbossing trad een langzame afspoeling van ce hogere gronden op.

De beken vervoerden dit materiaal stroomafwaarts om het daar in het dal opnieuw ap te zetten. Deze

beekatzettingen bestaan uit een minder dan 1 m dik pakket van klei. leem of kleiig zand. Ook vond in het

midden van het boekdal veenvorming plaats." De Run ontspringt momenteel bij Weebosch. stroomt

langs Stokkelen en Stevert en mondt ten zuiden van Veldhoven uit in de Dammel.

Hieronder volgt een landschappelijke beschrijving van de vier deelgebieden. Deze landschappelijke

7ODOS Zijn gebaseerd op de Geomoriologische Kaart van Nederland.

4A.2 Deelgebied 1: De veengebieden in het beekdal

Als gevolg van de vernatting van het klimaat en de slechte afwatenng trad in de loop van het Holoceen

in delen van het beekdel van de Run veenvorming up (afb. 7 en 8) Omdat het veen is gevormd onder

matig voedselrijk, stromend water heeft het in hel algemeen een niesotroof karakter.

Het bodemtype van de veengebieden is een vlierveengrond." Vlienteengronden bestaan uit broekveen,

waarvan de bovengrond plaatselijk veraard of half veraard is." De top van het anderliggende pakket van

fluvioperiglaciale afzettingen bevindt zich binnen 100 cm onder het maaiveld. In de buurt van Steverbs

hel veenpakket plaatselijk dikker Op sommige plaatsen is het veen bedekl door een plaggendek.

4.4.3 Deelgebied 2: Het beekdal

Hel beekdal van de Run is opgevuld met beekatzettingen uit het Laat-Pleistoceen en het Holoceen, die

tot het Laagpakket van Singraven worden gerekend. Deze afzettingen zijn door de beek vanaf het

Kompanhoog getransporteerd. Omdat daar voornamelijk grof zand en grind is afgezet bevinden de
groverc materialen zich dicht bij de breuklijn en de fijnere materialen verder ten oosten van de breuklijn.
Ook zijn in het Pleistoceen leemlagen ontstaan en is in het Holoceen langs rle beek klei afgezet. Op

sommige plaatsen liggen deze afzettingen op het veen. ln de afzettingen van het beekdal zijn

voornamelijk beekeerd-, goorecrd- en Inge enkeerdgronden gevormd [afb. 8).

1 age enkeerdgronden zijn als volgt opgebouwd de humushoudende bovengrond is tot 20 tot 30 cm

onder het maalveld zwarl of zeer donker grijsbruin,mntig tot zeer humeus en roestig. Daaronder hevindt

zich een ca. 20 cm dikke zwarte lanq. De ondergrond bestaat uit grijskleung zand, dat met de diepte

vaak in grofheid toeneeml. De lage enkccrdgronden bevinden zich voornamelijk ten westen van de

breuklijn. en rondom Heers.

De beekeerdgronden in het beckdal van de Run bestaan uit leemarm of zwak lemig fijn zand. De

backeerdgronden hebben een humushoudende bovengrond van 15 tot 25 cm dik, ook wel eerdlaag

genoemd. Door hemesting met polstalmest kan een humushoudende bovengrond van meer den 30 cm

dik ontstaan.

Aan de rand van het beekdel van de Run worden gooreerdgronden verwacht Deze gronden hebben een

humushoudende bovengrond met een dikte van ca. 20 tot 40 cm. Door ophaging met poistalmest kan

plaatselijk, vooral in de buurt van dorpen, een dikkere humeure bovengrond zijn ontstaan.

Ten zuiden en westen van de breuklijn kunnen binnen 120 cm onder het maniveld grind en grof rand

worden aangetroffen.

AAA Deelgebied 3: De beekdainjden

Op de flauw oplopende tlanken van het beekdal van de Run is een dekzandpakketvan minder dan 2 m

dik afgezet. Ten westen van de breuklijn bedekt deze de grove zanden en grinden van de Formatie van

Sterksel. Ter hoogte van Stevert is waarschi¡ nlijk door erosie van het dunne dekranddek de Formatie van

Ibid

STlROKA 1984.

De Bakker & ScrcIling PISD.

luiiriissen van Mant: o. et a.i 1985

STIBOKA 1984

Ibid.

Monen 1985

1Ind
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Sterksel aan het oppervlakte komen to liggen. Ten oosten van de breuklijn worden fluvioperiglaciale
afzettingen uit het Pleistoceen door een minder dan 2 m dik pakket dekzand afgedekt. Ter hoogte van
Heers is aan beide zijden van het beekdal een dikker pakket dekzand afgeret

De bodem van de beekdaltijden bestaat naar verwachting voornamelijk uit veldpadzalgronden [afb. 8).

Deze gronden zijn ontwikkeld in jong dokzand en liggen overwegend in reliëtrijke en natte gebieden.
Veldpod7algranden komen vaak voor in voormalige heldegebieden. De veldpodzolgronden in het
plangebied hebben een compactc. scherp begrensde, dunne B-horizont met vrij veel organische stof. De
top van de C-horizont bevindt zich over het DIgemeen hinnen 50 cm onder het maaiveld. Op de Oostflank
van het beekdal komt op een diepte van 120 cm onder het maaiveld plaatselijk sterk zandige leem voor.

Rondom Heers en Broekhoven zijn volgens de bodemkaart voornamelijk gebieden met hoge zwarte
enkoordgronden aanwezig. Hoge zwarte enkeerdgronden ontstaan door ophaging met potstalmost.
waardoor de arme zandgronden geschikt werden gemaakt voor landbouw. Deze gronden hebben een 20
tot 30 cm dikke danker grijsbruine tot zwarte bouwvoor van matig humetas 7and. De onderliggeride laag,
ook wel p] nggendek genoemd. heeft dezelfde textuur, maar is fichter van kleur en bevat minder
organische stof. Op 60 tot 100 cm onder hel masiveld bevindt zich maastal een bruine, ruin of meer
duidelijke podzol-B. die geleidelijk overgaat in een fletsgele tot grijze C-horizont.

AA.5 Deelgebied 4: Dekzandruggen en lage landduinen
Buiten het beekdal van de Run is con rane gelegen waar onder invloed van de wind relief in het dekzend
is gekomen (afb. 7 en 9). Hier zijn door de wind m het Weichselien dekzandruggen en lage Inndduinen
gevorrnd. Vanwege de reintief hoge ligging en het overzicht over het beckdal zijn dil gunstige
vestigingsplaalsen geweest. Ook waren hier gemakkelijk bewerkbare gronden aanwezig De bodemlypes
op de dekzandhoogtes betreffen voornamelijk veld- en holtpodzolgronden (afb. 81.

De originele humushoudende bovengrond (A-horizont) van holtpodzolgronden was minder dan 10 cm
dik. Door ploegen is deze bovengrond met de B-honzont vermengel geraakt en is een toplaag van ca. 20
cm dik onlstaan. De 8-horizont is over het algemeen zwak ontwikkeld en anderscheidt zich alleeri door
een bruine kleur. Hallpodzolgronden waren uitermate geschikt voor landbouw en deze gronden zijn dus
in de omgeving van het piangebied als cerste in gebruik geweest als landbouwgrond."

A5 Beschrijving van bekende archeologische waarden
In en rond het plangebied zijn de volgende archeologische (indicatieve) waarden vastgesteld
Bron Omschrgving
Inclicatieve Kaiarl Archeologist: ho Wa:-Irden (IKAW) Bige tot hoge inrficatove archeologische waardo

agionale arclicologicka: irt" nog niel beschikbaar

Archeologische beleidsadvieskaarl genieente lage tot linge verweicliling

Voldlioven

Erfgoodka:ut genicante Eersel [conceptl middelhoge tot linge verwachting
Archeologische Monunienlun Kaart (AMK) AMK-leucinen 1345. 1502, 3048. 3050
waarneniingen ARCHISll [Archeologiseli Inforniatin 13h/H. 14070. 14071, 14481). 14484. 21025. 29914. 29909.

Systeeni) 29917, 29924. 29943. 30431. 31088. 31080. 31317, 31318,

31319. 3132tl. 31321, 31731. 31842, 3389ti. 33909, 33914,

33919. 34018, 34022. 44764, 45307, 48150. 411240
underzoeksilieltlingen ARCHISll 9503. 16104. 21025, 31047. 31731. 31R42

Het piangebied is zeer njk aan archeologische waairden. In en direct buiten de begrenzing ervan zijn
diverse AMK terreinen aanwezig. Het betreft met name urnenvcIden uil de Bronstijd en Uzenijd. De
waarnemingen zijn geconcentreerd in deelgebied 3 en vooral deelgebied 4. Losse vondsten, zoals stenen
bijlen, aardewerk en vuurstenen anefacten, duiden op een vrijwel continue menselijke aanwezigheid
vanaf het Mesolithicum. De oudste vondsten dateren al uit het Midden-Paleolithicum. De meeste
archeologische onderzoeken die zijn uitgevoerd laten een verstoord bodemprofiel zien.

Riiks Genlogische Diens 586.

Manon 198 .

Manon 1985. Riiks Geologische Diensl 198: : .

Ten Cale 1977. STIROKA 1977

sili30KA 1984.

Manon 1085.

Mevr. R. Berkvens i.SHI Mihandiens0 laat weten dat de kaart vermoerielijs in het vuoriuar van 20 11 openbaar tal worden gerna.ikt
Auleur a: : Dekend

Waschk 20 10.
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Op de IKAW ligt het plangebied in verschillende verwachtingszones,die zijn gebaseerd op con

combinatie van bodem en grondwatertrap. In het algemeen hebben de lagere gelegen delen, de zone

veengebieden in beekdel' en de zone "beekdal (deelgebieden 1 en 2] . een lage verwachtingswaarde.

terwijl de hogere gelegen delen, beekdalzijden en dekzandruggen en lage landduinen (deelgebieden 3

en 4) een hoge verwachtingswaarde hebben. Op de beleidsadvieskaart van da gemeente Veldhoven

geldt vaar het beekdal van de Run juist een hoge voimachting. Oc zone hierbuiten, aan de oostkant

breder dan aan de westkant, krijgt een lage wnardering. Naar de ronden van het plangebied toe geldt

wederom een hoge verwachting. De historische kern van Heers krijgt eveneens een hoge waardering. In

het noordoosten van het plangebied 7ijn enkele locaties aangemerkt waar vanwege ontgrondingen geen

archeologische waarden meer worden verwacht. Op de venvachtingskaan van de gemeente Eersel

krijgen de 7onas langs de beek een middelhage lol hoge vetwachting. In het zuidwesten van het

plangebied is een gebied met een lage verwachtingswaarde gelegen. De gemeente Bergeijk heeft voor

zover bekend geen verwachtingskaart.

De ligging van da (indicatieve) archeologische waarden is weergegeven in afb. 11. Onderstaand worden

de waarden per deelgebied beschreven. Binnen de deelgebieden is over het algemeen van zuid naar

noord gewerkt. van zuid naar noord beschreven.

In deelgebied 1. de zono veengebieden in het beekdal'. zijn geen archeologische waarnemingen gedaan

of monumenten gelegen. Ook deelgebied 2. het beekdal van de Run is zeer arm aan archeologische

waarden. Ongeveer 2b m van de huidige loop van de Run zijn. op een afstand van 100 m van de

Stevertse watermolen, twee stenen bijlen uit het Neolithicum of de Bronstijd gevonden bij niet-

archeologische graafwerkzaamheden. Op dne meter diepte werden bovendien drie mammaetbeenderen

aangetroffen." In het noordelijk deel van het plangehied is een bureauanderzoek uitgevoerd voor een

terrein dat zowel in deelgebied 1 als 2 en 3 is gelegen. De resullalen liiervan zijn niet vermeld in Archis.

ln het zuidwestelijk deel van het onderzochte terrein is een boorenderzoek uitgevoerd op een afstand

van ca. 150 m van de loop van de Run. Vanwege de lage verwachting is or geen vervolgonder7aek

geadviseerd " Daarnaast strekt zich tot in het boekdal een archeologisch monument uit, dat vanwege de

ligging in een dekzandiandschap (volgens ARCHIS). onder deelgebied 3 wordt beschreven.

In deelgebied 3. de zone boekdalzijden , zijn wel diverse waarnemingen gedaan en ook zijn hier enkele

AMK-terreinen gelegen. In het zuidelijk deel van het plongebied is hoog op de westflank van het dal. op

con afstand van ca. 500 m van de huidige loop. Juist buiten het plangebied con archeologisch monument

gelegen. Dit terrein is van hoge archeologische waarde en ligt ongeveer tegenover een hieronder

beschreven grafveld. Ook hier is een urnenvold uit de 1Jzenijd gelegen. Bij ploegwerkzaamheden is een

urn gevonden en zijn kringgreppels waargenomen.

In de nkker zullen de sporen derhalve glolendeels zijn verploegd, maar aangenomen wordt dat in het

noordclijk doc[ van het terrein, dat in gebruik is als bos. hel grafveld intacl is.

Ruim 1800 meter ten noorden hiervan. eveneens hoog op de westzijde van het bcckdal, is een tweede

AMK-terrein gelegen. Ten costen van Steensel ligt een terrein van hogo archeologische waarde, dat

deels in het plangebied is gelegen. Na ondiep ploegen werd hier een groot aantal Romeinse en

'inheemse' scherven gevonden. In het archeologisch monument is een vrij diepe terreininzinking

aanwe¿ ig, mogelijk een stonplants van een nederzetting. Het oorspronkelijke niveau bieck bij

steekproofsgewijze controles nauwelijks te zijn beschadigd

Een kilometer ten naardoosten van dit terrein is een terrein van zeer hoge archeologische waarde

gelegen. dat deels binnen het plangebied is gesitueerd. Hier zijn zeven grafheuvels uit de Bronstijd en

een urnenveld uit de IJzerlijd gelegen. Voor de restauratie in 1986 waren alle heuvels in meer of mindere

mate beschadigd. In het beschermde terrein is een aardewerken polje uit de Bronstijd of I.Jzertijd

gevonden. De heuvels zijn gelegen in een relatief vlak dek7endlandschap.

In hel plangcbicd zijn binnen een straal van 500 ni rond dit archeologische monument diverse

waarnemingen gedaan. In en op de rand van het beekdal zijn drie waarnemingen gedaan. De meest

zuidelijke betreft vuurstenen anefacten die in een niet-archeologische context zijn verzameld. Oc

werktuigen worden gednteerd in het Midden-Paleolithicum." Ca. 220 meter ten noorden hientan is een

concentratie van mesolithische vuursteenartefacten en afslag aanwezig in een vergraven hoge zandrug.

Waaineining 29914.

Ondai¿oekrmukiing 3| 041

nderrocksmelding 3Dva.

AMK ternen 3048 en wFinrneming 33914.

AMK Ierrein 3050, w:Huremingen 3 Det en 31089.

AMK Ierrein 502, wani, emingen 13578, 14070, 14071. 45397.

Waarneminq 14480.

ADC An;heoProiect.en Rappon 2464 Waterberging De Run. gemeentes Eersel. Veldhaven en Bergeijk



15

De vondsten werden gevonden in de teruggestone bovenlaag van een afgegraven zandrug, dus niet
meer in situ.

Ruim 350 r11 ten noordoosten vari deze locatie zijri diverse niesolithische vuurstenen artefacten
gevonden. " Ongeveer 300 m ten noorden van deze waarneming was tot 2004 een archeologisch
monument gelegen. Vanwege het gebrek aan gegevens is de status van dit terrein heroverwogen. Er zou
een grafveld uit de periode Bronstijd - Romeinse tijd zijn gelegen.
Ca. 200 m ten westen van de locatie weer werktuigen uit het Midden-Paleolithicum zijn gevonden, zijn
twee waarnemingen gedann. Het betreft een prehistonsch offerkuiltje en neolithische vuurstenen
werktuigen die aan het maaiveld zijn gevonden. Ruim 200 m ten noordwesten van deze locatie 7ijn in
een opgeploegd bosperceel verspreid liggende urnscherven gevonden uit de Bronstijd en IJzertijd.
Ongeveer 300 m oostelijk is een urnenveld of grafheuveltje gedocumenteerd. Er 7ijn geen vondsten
bekend en ook in een over7icht van archeologische vondsten die gedaan zijn in de gemeente Eersel
wordt deze waarneming niet genoemd.

Bijna 2 km len noordoosten van het AMK-terrcin is con bureauonderzoek uitgevoerd. Hoewel dit
plangebied een lage en daarmee ongunstige landschappelijke ligging heeft, heeft het gebied vanwege
de aanwezigheid van een esdek, de ligging direct achter het bebouwingslint van Heers en langs een
oversteekweg van het beekdal van de Run een middelhoge tot hoge vorwachting. Er is een karterend
booronderzoek geadviseerd.

In deelgebied 4. Zone 'dekzandruggen en heekdnIrijden 
, is in hel zuidelijk deel van het piangebied. op

de oostoever van de Run. een derde terrein van zeer hoge archeologische waarde gelegen. Het AMK-

terrein ligt op een afstand van ca. 700 m van de huidige loop van do Run. Tijdens ploegwerklaamheden
in het midden van de 20 ceuw werden grafheuvels met palenkransen en kringgreppels en een
urnenveld uit de Bronstijd en IJtertijd aangetroffen. Binnen het terrein ligt ook een object van onbekende
ouderdom rlot wordt aangeduid als prehistorisch offerktilltje. In en binnen een straal van 200 m rond het
terrein zijn diverse waarnamingen gedaan. Het betreft de reeds genoemde grafstructuren,maar ook een
uin. Omdat sommige gratheuvcIs inmiddels verdwenen zijn, vallen niet alle waarnemingen hiervan
binnen het beschermde terrein.

Binnen een afstand van 200 m van het archeologisch montiment zijn twee waarnemingen gedaan. die
eveneens beide buiten het plangebied vallen. Er zijn een stenen bijl gevonden, die dateen uit het
Neolithicum of de ßronstijd, een urn uit de IJzertijd en mesolithische vuursteenvandsten

Ongeveer 700 matcr ten noorden van het AMK terrein is een booronderzoek uitgevoerd op can tenein
dal direcl buiten het plangebied is gelegen. De bodem bleek hier ernstig te zijn verstoord, vermoedelijk
door agrarische werkzaamheden. De verwachte laar- en veldpodzolgronden 7ijn niet aangetroffen. Er is
geen vervolganderzoek geadviseerd. Ruim 3 km ten noordoosten van deze onderzoekslocatie is. juist
buiten het piangebied. een praefsleuvenonderzoek uitgevoerd op een voormalig archeologisch
monument. Op een hoge dekzandrug langs een ven zouden door een particulier veel urnenvelden uit de
Bronstijd of IJzertijd z in opgegraven, hetgeen aanleiding gaf het terrein te beschermen vanwege de
aanwezigheid van can mogelijk urnenveld. De bodem bleek sterk le zijn verstoord. Wel is een subrecente
palenrij aangetroffen. Het terrein is niet langer beschennd.

Ter hoogte van Waalre zijn op een afstand van ca. 750 m ten oosten van de huidige loop van de Run,

vermoedelijk ter plaatse van een verstoord terrein. een fragment von een urn uit de Bronstijd en twee
vuurstenen spitsen gevonden. De exacte locatie van de vondsten is niet bekend.

Teri zuiden van Veldhoven is ccn bouroriderzoek uitgevoerd op con lerrein dat juist buiten het
plangebied is gelegen. De bodem block grotendeels verstoord door recente antropogene activiteiten. Er
werd in geen van de boringen op de hoger gelegen dekzandrug een restant van eeri podzolprofiel
aangetroffen. De meeste baringen bevonden zich in een natte context van beekafzettingen,waar da

Wownenung 29924.

Waarneming 411240.

Waareeniing 48 150

Wmirnemingen incas a 79909.

Waarnesiing 30DIS.

Waufneaic g 33009.

e Raci 2000, underrocksmelding 3,731.

AMKaerron 1345. waameminne 30431. 31317. 31318. 313· 9. 31320. 3 32 I, : Nin is em 3An22
AMK-tere: .n 30CR, valainemangen 2001 / en 29943.

n lei¿neksinalding E63. Germeds 2004.

Onderzoeksmelding 21075 en waanioniingen 33896 en 52138.

Waarneining 44764.

ADC ArcheoProjecten Rapµort 24ti4 Waterberging De Run, gaineertos Eersel. Veldhove en Bergeijk



16

oorspronkelijke A-horizont door verploeging in de bouwvoor is opgenomen. In de boringen werden geen

relevante archeologische indicatoren aangetroffen.

4.6 Gespecificeerde verwachting (LS05)

De gespecificeerde archeologische verwachting is overwegend gebaseerd op de geomodologische kann.

Ook is gebruik gemaakl van de archcologische datahnse ARCHIS. Hieruit blijkt det de meeste

waarnemingen en archeologische monumenten ¿ ijn gelegen op de hogerc delen van het beckdal. Terwijl

de lagere delen armei ¿ ijn aan vondsten. Deze relatie tussen geomorfologie en archeologie vormt de

basis voor de waardering van de deelgebieden. Daarnaast 7ijn historische kaanen gebruikt om oude

wegen in kaart te brengen. Een 7one van 50 meter breed langs deze wegen heeft. ook in de lagere delen

van het beekdal, een middelhoge veavachting gekregen. Ook is het Actueel Hoogtebestand Nederland

bestudeerd. Hierop zijn enkele afgegraven percelen herkend. die ondanks hun ligging op de hogere

delen van het beekdal toch een lage waardering hebben gekregen.

á6.1 Deelgebied 1: de veengebieden

In het centrale deel van het boekdal van de Run is veen gevormd op vroeg-holacene beekatzettingen, die

zijn afgezet op fluvioperiglaciale af7ettingen uit het Laat-Pleistoceen. In de top van de fluvioperiglaciale

afzettingen, op ca. 1 m onder het maaiveld, kunnen archeologische reslen uit het Midden- en Laat-

Palealithicum aanwezig zijri Vanwege de relatief lage ligging van dit declgebied in het Laat-Plcistoceen

kunneri kortstondige kampementen en special-activity siles verwachl wurden. waai acliviteiten taals

jacht en visserij zijn uitgevoerd. In het vcen zeit kunnen deposities, special activity sites, deposities,

vaartuigen en de resten van oude infrastructuur aanwezig zijn uit het I Dat-Paleolithicum tot en met de

Nieuwe tijd.' Deze resten zijn waarschijnlijk goed geconserveerd vanwege de overwegend natte

omstandigheden.

Deelgebied 1 is zeer nat en daarom worden in dit deelgebied alleen lasse vondsten verwacht. Voor

deelgebied 1 yeldl een zccr lage archeologische verwachlitig. Ook afgfavingen. Le welen een

7endwinnirigplas in het noorden en enkele percelen in het zuidoostelijk deel van het plangebied. krijgen

een zeer lage archeologische verwachtinq.

4.6.2 Deelgebied 2: het beekdal
In de fluvioperiglaciale afzettingen van de Fortnatie van Boxlcl ktinncn archeologische resten uit het

Midden- en Laal-Paleolithicum aanwezig zijn. In dit deelgebied in het Laat-Pleistoceen kunnen

kortstondige kampementen en special-activity sites verwacht worden.

In het pakket beekafzettingen dat is afgezet op de fluvioperiglaciale afzettingen kunnen archeologische

resten uit het Laat Paleolithicum tal en met de Late Middeleeuwen verwacht worden. Het betreft hier

waarschijnlijk kamµemonten, deposities, vaartuigen, erfgreppels of resten van oude infrastructtiur Deze

resten worden als sporenniveëiu ander de cerrllang verwacht op ca. 30 tot 50 cm -mv en zullen vanwege

de relalief natte omstandigheden goed geconserveerd zijn.

Direct ander het maaiveld kunnen archeologische resten uit de Late Middeleeuwen of Nieuwe tijd

aanwezig zijn. De7e resten itillen waarschijnlijk bestaan uit oude wegen of watermolens zoals de

Stevertse Molon (atb. 5). Archeologische resten ui: de I ate Middeleeuwen en Nieuwe tijd zijn

waarschijnlijk random de bekende historische wegen en oversteekplaatsen in het beekdal van de Run

gelegen.

Deelgebied 2 is vanwege de relatief lege liggmg en de overwegend natte omstandigheden minder

geschikt voor permanente bewoning geweest. Daarom geldt voor dit gebied een lage archeologische

verwachting. Voor depositievondsten en vaartuigen geldt een middelhoge verwachting .

Op de locaties van de oude wegen en de bekende historische oversteekplaatsen geldt echter een hoge

verwachting voor archeologische resten uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd (afb. 121.

4.6.3 Deelgebied 3: de beekdalzijden

In de fluvioperiglaciale afzettingen van de Formatie van Boxtel en in de top van de Formatie van Sterksel

worden archeologische resten uit het Midden- en Laat-Paleolithicum verwacht. Het betreft de resten van

kampementen. De vondsten bestaan over het algemeen uit vuurstenen artefacten. Eventuele

vindµ laatsen uit deze perioden zullen waarschijnlijk matig tot goed geconserveerd zijn vanwege de

afdekking met een relatief dun dekzandpakket.

In de top van het dekzend worden archeologische resten uit het Laat-Palealithicum tot en met de

Nieuwe tiid verwacht. De archeologische resten uit het Laat-Paleolithicum tot en met de Vroego

Middeleeuwen bev nden zich waarschijnlijk onder het plaggendek en de resten uit de Late

De Boer 2000. onocrioeksincIding 16004

Rensilk 2008.
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Middeleeuwen en de Nieuwe tijd in de top van het plaggendek. In de gebieden waarveldpodzolgronden
en hoge enkeerdgronden voorkomen, bestaat de kans dat een archeologisch vondstenniveau uit het
Laat-Paleolithicum tot en mel de Vroege Middeleeuwen bewaard is gebleven in de top van de
podzolbodem. Daaronder wordt het archeologisch sparcaniveau verwacht. Er kunnen verschillende
cornplextypes worden aangetroffen. De archeologische resten uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd
bestaan voornamelijk uit boerderijen. beer- en waterputten en oude wegoppervlakken.

Voor deelgebied 3 geldt een middelhoge archeologische venmachting.

4.6.4 Deelgebied 4: de dekzandruggen en lage landduinen
In deelgebied 4 is het dekzandpakket dikker dan 2 m. In de fluviopenglaciale afzettingen van de Earmatie
van Boxtel en de top van de afzettingen van de Formalle van Sterksel hieronder kunnen archcologische
resten uit het Midden-Paleolithicum aanwezig zijn in de vorm van vuursteenstroonngen. Vanwege de
grote diepte van dit pakket is de kans van toekomstige verstoring klein.

In de top van het dekzand worden archeologische resten uit het Laal-Paleolithicum tot en met de
Nieuwe tijd venoncht. De archeologische resten uit het Laat-Paleolithicum tot en met de Vroege
Middeleeuwen bevinden zich waarschijnlijk onder het pinggendek en de resten uit de Late
Middeleeuwen en de Nieuwe tijd in de top van hel plaggendek. Op de veldpodzolgranden en hoge
enkeerdgronden bestaat de kans dat een archeologisch vondstniveau uit het Laat-Paleolithicum tot en
rnet de Vroege Middeleeuwen bewaard is gebleven in de top van de podzolbodem. Onder een intact
plaggendck is een dergellk archeologisch niveau goed geconserveerd. Daaronder wordt het
archeologisch sµorenniveau verwacht. Er kunnen verschillende complextypes worden aangetroffen. De
archeologische resten uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd bestaan waarschijnlijk uit boerderijen,
beer- en waterputten en oude wegoppervlakken.

Voor deelgebied ti geldt een hoge archeologische verwachting.

5 Conclusies

Zijn er uit het onderzoeAsgebied archcologische vindplaatsen bekend?Zo p. war is de locatie. nard,

datering en omvan.q ervan?
Aan de noordgrens van het plangebied zijn drie AMK-terreinen gelegen (afb. 11), die voornamelijk
gesitueerd zijn op in deelgebieden 3 en 4. op de flanken van het beekdal an op dekzandruggen. Een
archeologisch monument strekt 7ich uit tot in het beekdal. deelgebied 2. Het betreft hier vindplaatsen uit
de IJzertijd tot de Romeinse tijd van hoge tot zeer hogo archeologische waarde. Aan de zuidgrens van
het plangebied is een grafveld uit de Bronstijd en Uzerlijd aangetroffen. Dit is een AMK-terrein van zeer
hoge archeologische waarde. De AMK-terreinen bevinden zich in deelgebied 4 en op de overgang naar
deelgebied 3. De Archis waarnemingen bevinden zich vooral in deelgebied 3 en 4. Het betreft hier
vondsten uit het Midden-Palcolithicum tol en met de Romeinse tijd.

Wat is or bchend over de ontginning, de indeltog, de inochting on het gebru/A van het onder¿oeksgebied
door de tijd heen?

De oudste nederzettingen rondorii het piangebied stammen al uit de 8 eeuw na Chr. Deze dorpen
bevinden zich op de dekzandgebieden aan de rand van het beekdal. Het beekdal zelf is in ieder geval
sinds de Nieuwe tijd of de Middeleeuwen in gebruik als weiland en deels als moerasbos (Groot Goor]
De beekdaltijden en de hogere delen van het plangebied bestonden uit hoida tot de periode tussen 1930
en 1953. Daarna zijn deelgebied 3 en 4 ingericht als bos en landbouwgrond. De Run had een
meanderende loop, die rond 1970 is rechtgetrokken.

Wat is de bodemophouw van het onderzoeAsgebied en wat kan worden gezegd over de positie en
ouderdom van beeklopco en -meanders in vroeger tijd?
Het beekdal van de Run is in de voorlaatste ijstijd gevormd. Het dal is gedeeltelijk opgevuld met
pleistocene fluvioperiglaciale afzettingen. holocene beekaf7ettingen en veen. In het Holoceen had beek
een meanderende loop.

De oudste gedetailleerde kaarten van het plangebied datcron Liit het begin van de 19" eeuw. De Inop van
de Run is op deze kaarten ongeveer gelijk aan de huidige, alhoewel de loop van de beek natuurlijk in de
jaren 60 van de vorige eeuw is rechtgetrokken [afb. lUT Op het Actuele Haagtebestand Netlerland is de
voormalige loop van de Run niet meer 7ichtbaar [atb. 91 De bodem van het beckdal bestaat uit
beckeerd- en lage enkeerdgronden. bodemtypes met een eerdlaag van ca. 30 tot 50 cm dik Hoger in het
dal beslaat de bodem uit gaareerdgronden. Op de hogere delen van het plangebied beslaat de bodem
uit veld- en holtpodzolgronden en hoge zwarte enkeergronden.
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Waar is sprake van locaties of zones van Onogehjk) grote archeologische waarde. bijvoorbeeld zandkoppen
of ruggen in de beekdalbodem. historische bebouwing en infrastructuur en waar is sprake van een hoge
treikans op hijvoorbec/d een voorde, brug of watermolen?

In het beekdal zijn voor zover bekend geen zandkoppen of -ruggen gelegen. Deelgebieden 3 en 4

hebben vanwege de relatief hoge ligging respectievelijk een middelhoge en hoge archeologische

verwachling [afb. 12). In deelgebied 2 kunnen in de 7one van 50 meter breed langs de bekende
historische oversteekplaatsen en intrastructuur archeologische resten uit de Late Middeleeuwen en
Nieuwe tijd aangetroNen worden. Een voorbeeld daarvan is de Stevertse watermolen,die uit de 1/C eeuw
of eerder dateert

Wolke inlarmatie is er beschikbaar over verstoringen van de bodem als gevolg van ontgrondingen,

bodemsaneringen, egalisaties, diepploegen en landinrichting?

In het noordoosten van het plangebied is een zandwinningplas uitgegraven [afb. 9). Aan de zuidoostrijde

van het heekdal is een aantal afgegraven percelen. Hier worden geen archeologische waarden meer
vensacht. In het westen van het plangebied zijn op het AHN enkele geëgaliseerde percelen zichtbaar.

Hier kunnen nog wel archeologische resten worden verwacht.

In een booronderzoek dat not ten oosten van het plungebied uitgevoerd is, is een verstoorde

bodemopbouw aangetroffen,waarschijnlijk door verploeging van de veldpodzolgronden aldaar. Dit kan

ook voor de veldpadzolgronden en haltpodzolgronden in het piangebied gelden. die ook tussen 1930 en
1953 tijn anigonnen. Doordat de archeologische waarden hier aan of direct onder maaivald zijn gelegen.

is de kans groot dat ze zelfs bij relatief beperkte boderningrepen zijn verstoord. In gebieden met

enkeerdgronden is vanwege het dikke plaggendek de kans dat het archeologisch niveau door

verplooging verstoord wordt kleiner.

Welke archeologische verwachting kan aan het plangebied worden toegekend voor de bovenste I meter
van de bodem? /n hoeverre is het traogeb/k om deze verwachting te specificeren naar aard (type), datering
en ornvang van de vindplaatsen (en)?

De beekdalzijden en het dekzandlandschap (deelgebieden 3 en 41 bestaan uit pleistocene afzettingen.

Ilierin kunnen archeologische resten van het Laat-Paleolithicum tot en met de Nieuwe t jd aanwezig zijn.

In de top van de huvioperiglaciale afzettingen en de afzettingen van de Formatie van Sterksel die aan

maaiveld liggen of worden afgedekt door een dun dekzanddek kunnen zelfs archeologische resten uit

het Midden-Paleolithicum aangetroffen worden. Bovendien liggen deze deelgebieden relatief hoog,

droog en bieden een goed overncht over het beekdal van de Run. Daarom geldt hier een hoge
verwachting voor archeologische waarden uit het Midden-Paleolithicum tot en met de Nieuwe tijd. vooral
als deze worden afgedekt door een plaggendek van ten minste 50 cm dik. Zoals bij hoge

enkeerdgrunden hel geval is. Er kunnen verschillende caniplextypes worden aangetroffen. De omvang

van de vindp]aatsen is niet bekend. De archeologische resten uit de Late Middeleeuwen on Nieuwe tijd

bestaan waarschijnlijk uit boerderijen, beem en waterputten en oude wegoppervlakken.

In het beekdal (deelgebieden 1 en 2] bestaat de bovengrond uit holocene beekafzeltingen. dat
gemiddeld minder dan 1 m dik is. [ Formatie van Singraven). Het beekdal is waarschijnlijk sinds de
Middeleeuwen en Nieuwe tijd in gebruik geweest als weidegrond. De kans am archenlagische resten als

greppels en perceelatscheidingen uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd aan te treffen is groot. Voor

de eerdere perioden geldt dat het boekdal waarschijnlijk te not is geweest voor permanente bewoning.

oor de resten uit het Mesolithicum tot en mot de Middeleeuwen geldt een lage archcologische

verovechting. Het betreft hier waarschijnlijk kampementen,erfgreppels of resten van oude intrastructuur.

De omvang van de mogelijke vindplaatsen is niet bekend.

Wat han worden gezegd over de aanwezigheid van archeologische resten in dieper gelegen sedimenten,

d wz sedimenten die door veen of een laag van beeksedimenten worden afgedekt?

In de dieper gelegen fluvioperiglaciale sedimenten uit het Pleistoceen en in de afzettingen van de
Formatie van Sterksel kunnen archeologische resten uit het Midden- en Laat-Paleolithicum aanwezig
zijn.

In de beekdalzijden zijn al Midden-Paleolithische artefacten aangetrotten en in het boekdal zelt zijn op

een diepte van 3 m onder het maaiveld mammoetbeenderen gevonden ter hoogte van de Stevertse

watermolen.

Welke methoden en technieken van vc/donderzoek zijn or nodig om de gespecificcorde archeologische

volwachting uit het bureauonderzoek te toetsen en aan te vullen?

Als tijdens de voorgenomen ontwikkeling graafactiviteiten in de boekdalzijden of het dekzandlandschap
(deelgebieden 3 of 4) worden uitgevoerd, zal eerst een inventariserend veldonderzoek door middel van

OnderzoeksmcIding 0563
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proefsleuven uitgevnerd moeten worden om de mogehjke archeologische resten in kaart te brengen [afb.

12). Als dicht bij de bekende oude infrastructuur in het beekdal [dcelgebied 2) graafactiviteiten
plaatsvinden,dienen deze voorzien le worden van een actieve archeologische begeleiding. Bij een
dergelijk onderzoek is tiidens de hele uitvoeringsperiode van de betreffende graafactiviteiten een
archeoloog aanwezig die de mogelijke archeologiscl e waarden in kaart brengt.
In de overige delen van deelgebied 2 dienen de greatactiviteiten voorzien te worden van een passieve
archeologische begeleiding. waarbij een archeoloog eens per week de graafectiviteiten inspecteert en
mogelijke archeologische waarden signalcan en documenteert. In deelgebied i is geen archentagisch
vemolgenderzoek nodig.

6 Aanbeveling

Wanneer bij de aanleg van de nieuwe beekloop beekdalzijden, dekrandruggen of enkeerdgronden
(zones van hoge archeologische verwachting, deelgebieden 3 en 4 afb. 12 en 13] worden ontgraven,

dient voorafgaand aan de werkzaamheden een inventariserend archeologisch onderzoek in de vorm
van proefsleuven (IVO-P) uitgevoerd te worden.

Wanneer de greatwerkzaamheden ten behoeve van de aanleg van de nieuwe bookloop uitgevoerd
worden in het backdal (deellebied 2 in afb. 12 en 13) binnen een straal van 50 rn van de historische
wegen en oversleekplaatsen [zone van hoge venvecht ng), dienen deze voorzien te worden in een
archeologische begeleiding. De archeologische begeleiding dient hetzelfde doel als con
inventariserend voldanderzoek door middel van het aanleggen van proetsleuven (IVO-P). Dit betekent
dat indien bij de civiele werkzaamheden toch vondsten of archeologische sporen worden aangetroffen,
deze worden geregistreerd en gedoeurienteerd door een archeoloog die constant aanwezig is.

In het beekdal (deelgebied 2 in afb. 12 en 13] met uitsluitend een middelhoge velvvachting voor
depositievondsten en vaartuigen dienen de graafwerkzaamheden voorzien te worden in een passieve
archeologische begeleiding. Det houdt in dat een archeoloog een keer per week bij de werkzaamheden
aanwe7ig is om de voortgang te controleren. Voorts wordt de archeoloog op oproepbasis ingezet
wanneervoanverpen of constructies met een mogelijke orcheologische waarde worden aangetroffen
door de uitvoerder.

Tevens bevelen wij aan de in het pinngebied reeds bekende en begrensde archeologische monumenten
te vrijwaren van grondverstorende werkzaamheden.
In de veengebieden (deelgebied I in afb. 12 en 13) is geen verder archeologisch onderzoek noodzakelijk.
Het is niet uit te sluiten dat in deelgebied i toch nog archeologische resten voorkomen. Daarom merken
wij op dat het aanbeveling verdient om de uitvoerder van het grondwerk te wijzen op de piicht
archeologische vondsten te melden bij de bevoegde overheid. zoals aangegeven in anikel 53 van de
MontJmentcDWCt.

Vanwe le de 'ontenmarges van de histonsche kaarten en gelet op eerder : : nderzoek is vuur dele aistand gekater.
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1 Administratieve gegevens 
onderzoeksgebied 

Projectnaam De Run, traject N397-Volmolenweg 

Toponiem / locatie De Run 

Plaats Steensel 

Gemeenten Bergeijk, Eersel, Veldhoven 

Provincie Noord-Brabant 

Centrumcoördinaten 154747/376251 

Waterstaatkundige gegevens NVT 

CMA / AMK status NVT 

ARCHIS monumentnummer NVT 

ARCHIS onderzoeksmeldingsnummer NVT 

Oppervlakte plangebied 546 ha 

Oppervlakte onderzoeksgebied 546 ha 

Huidig grondgebruik Beekdal 
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2 Aanleiding en motivering van het 
onderzoek 

Aanleiding en motivering 

In de komende tijd zullen er in het het beekdal van de Run, traject N397-Volmolenweg, 

verschillende ingrepen plaatsvinden in het kader van waterbeheer : het plaatsen van stuwen; 

maaiveldverlaging, aanpassen afwatering en omleiding van de Pinkgieter .  

In 2010 heeft ADC ArcheoProjecten een bureauonderzoek uitgevoerd in het (grotere) plangebied De 

Run: 

Blom, J.M. & I.S.J. Beckers, 2010. Waterberging de Run, gemeentes Eersel, Veldhoven en Bergeijk. 

ADC Rapport 2441, Amersfoort. 

Onderdeel van het rapport is een advieskaart waarop voor vier verschillende deelgebieden een 

advies is gegeven, in de vorm van een archeologische begeleiding of proefsleuven.  

Het rapport vormt de basis voor dit PvE, maar omdat het bureauonderzoek al van 2010 dateert, zal 

in het kader van het PvE ook een update plaatsvinden van de archeologische context, op basis van 

de gemelde onderzoeken en vondstlocaties in Archis 3. Bovendien zullen de advieszone worden 

vergeleken met de gemeentelijke beleidskaarten (Berkvens, e.a., 2011; gemeente Veldhoven), die 

tijdens het onderzoek in 2010 nog niet (geheel) beschikbaar waren. 
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Figuur 1. De ligging van het onderzoeksgebied. Inzet: ligging in Nederland (ster).  
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3 Eerder uitgevoerd onderzoek 

3.1 Eerder uitgevoerd onderzoek  

Soort onderzoek Uitvoerder Uitvoerings-

periode 

Rapportage 

(auteur, jaartal) 

Vondsten, 

monsters, 

documentatie 

ondergebracht 

bij 

bureauonderzoek ADC 2010 Blom & Beckers, 

2010 

ADC 

Tabel 1. Overzicht van eerder uitgevoerd onderzoek. 

3.2 Geraadpleegde bronnen en partijen 

Overige literatuur 

Zie literatuurlijst 
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4 Archeologische verwachting 

4.1 Regionale archeologische (inclusief bouwhistorische) en 
(cultuur)landschappelijke context 

 

N.B.: dit hoofdstuk is grotendeels gebaseerd op het bureauonderzoek uit 2010 (Blom & Beckers), 

met een update van de archeologische vindplaatsen, onderzoeken en verwachtingen. 

 

Landschap 

Het landschap in het plangebied is (door Blom & Beckers, 2010) in vier deelgebieden geordend  (zie 

kaartbijlage 2 voor de deelgebieden): 

Deelgebied 1: de veengebieden in het beekdal 

Als gevolg van de vernatting van het klimaat en de slechte afwatering trad in de loop van het 

Holoceen in delen van het beekdal van de Run veenvorming op. Omdat het veen is gevormd onder 

matig voedselrijk, stromend water heeft het in het algemeen een mesotroof karakter.  Het bodemtype 

van de veengebieden is een vlierveengrond. Vlierveengronden bestaan uit broekveen,  waarvan de 

bovengrond plaatselijk veraard of half veraard is. De top van he t onderliggende pakket van 

fluvioperiglaciale afzettingen bevindt zich binnen 100 cm onder het maaiveld. In de buurt van 

Stevert is het veenpakket plaatselijk dikker. Op sommige plaatsen is het veen bedekt door een 

plaggendek. 

Deelgebied 2: het beekdal 

Het beekdal van de Run is opgevuld met beekafzettingen uit het Laat -Pleistoceen en het Holoceen, 

die tot het Laagpakket van Singraven worden gerekend. Deze afzettingen zijn door de beek vanaf 

het Kempenhoog getransporteerd. Omdat daar voornamelijk grof zand en grind is afgezet bevinden 

de grovere materialen zich dicht bij de breuklijn en de fijnere materialen verder ten oosten van de 

breuklijn. Ook zijn in het Pleistoceen leemlagen ontstaan en is in het Holoceen langs de beek klei 

afgezet. Op sommige plaatsen liggen deze afzettingen op het veen. In de afzettingen van het 

beekdal zijn voornamelijk beekeerd-, gooreerd- en lage enkeerdgronden gevormd.  

Lage enkeerdgronden zijn als volgt opgebouwd: de humushoudende bovengrond is tot 20 tot 30 cm  

onder het maaiveld zwart of zeer donker grijsbruin, matig tot zeer humeus en roestig. Daaronder 

bevindt zich een ca. 20 cm dikke zwarte laag. De ondergrond bestaat uit grijskleurig zand, dat met 

de diepte vaak in grofheid toeneemt. De lage enkeerdgronden bevinden zich voornamelijk ten 

westen van de breuklijn, en rondom Heers. De beekeerdgronden in het beekdal van de Run bestaan 

uit leemarm of zwak lemig fijn zand. De beekeerdgronden hebben een humushoudende bovengrond 

van 15 tot 25 cm dik, ook wel eerdlaag genoemd. Door bemesting met potstalmest kan een 

humushoudende bovengrond van meer dan 30 cm dik ontstaan.  

Aan de rand van het beekdal van de Run worden gooreerdgronden verwacht Deze gronden hebben 

een humushoudende bovengrond met een dikte van ca. 20 tot 40 cm. Door ophoging met 

potstalmest kan plaatselijk, vooral in de buurt van dorpen, een dikkere humeuze bovengrond zijn 
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ontstaan. Ten zuiden en westen van de breuklijn kunnen binnen 120 cm onder het maaiveld grind en 

grof zand worden aangetroffen. 

Deelgebied 3: de beekdalzijden 

Op de flauw oplopende flanken van het beekdal van de Run is een dekzandpakket van minder dan 2 

m dik afgezet. Ten westen van de breuklijn bedekt deze de grove zanden en grinden van de 

Formatie van Sterksel. Ter hoogte van Stevert is waarschijnli jk door erosie van het dunne 

dekzanddek de Formatie van Sterksel aan het oppervlakte komen te liggen. Ten oosten van de 

breuklijn worden fluvioperiglaciale afzettingen uit het Pleistoceen door een minder dan 2 m dik 

pakket dekzand afgedekt. Ter hoogte van Heers is aan beide zijden van het beekdal een dikker 

pakket dekzand afgezet. 

De bodem van de beekdalzijden bestaat naar verwachting voornamelijk uit veldpodzolgronden.  Deze 

gronden zijn ontwikkeld in jong dekzand en liggen overwegend in reliëfrijke en natt e gebieden. 

Veldpodzolgronden komen vaak voor in voormalige heidegebieden. De veldpodzolgronden in het  

plangebied hebben een compacte, scherp begrensde, dunne B-horizont met vrij veel organische 

stof. De top van de C-horizont bevindt zich over het algemeen binnen 50 cm onder het maaiveld. Op 

de oostflank van het beekdal komt op een diepte van 120 cm onder het maaiveld plaatselijk sterk 

zandige leem voor. 

Rondom Heers en Broekhoven zijn volgens de bodemkaart voornamelijk gebieden met hoge zwarte  

enkeerdgronden aanwezig. Hoge zwarte enkeerdgronden ontstaan door ophoging met potstalmest,  

waardoor de arme zandgronden geschikt werden gemaakt voor landbouw. Deze gronden hebben 

een 20 tot 30 cm dikke donker grijsbruine tot zwarte bouwvoor van matig humeus zand. De 

onderliggende laag, ook wel plaggendek genoemd, heeft dezelfde textuur, maar is lichter van kleur 

en bevat minder organische stof. Op 60 tot 100 cm onder het maaiveld bevindt zich meestal een 

bruine, min of meer duidelijke podzol-B, die geleidelijk overgaat in een fletsgele tot grijze C-

horizont. 

Deelgebied 4: dekzandruggen en lage landduinen 

Buiten het beekdal van de Run is een zone gelegen waar onder invloed van de wind reliëf in het 

dekzand is gekomen. Hier zijn door de wind in het Weichselien dekzandruggen en lage landduinen 

gevormd. Vanwege de relatief hoge ligging en het overzicht over het beekdal zijn dit gunstige  

vestigingsplaatsen geweest. Ook waren hier gemakkelijk bewerkbare gronden aanwezig. De 

bodemtypes op de dekzandhoogtes betreffen voornameli jk veld- en holtpodzolgronden.De originele 

humushoudende bovengrond (A-horizont) van holtpodzolgronden was minder dan 10 cm dik. Door 

ploegen is deze bovengrond met de B-horizont vermengd geraakt en is een toplaag van ca. 20 cm 

dik ontstaan. De B-horizont is over het algemeen zwak ontwikkeld en onderscheidt zich alleen door  

een bruine kleur. Holtpodzolgronden waren uitermate geschikt voor landbouw en deze gronden zijn 

dus in de omgeving van het plangebied als eerste in gebruik geweest als landbouwgrond.  

Archeologische monumenten en vindplaatsen 

Het plangebied is zeer rijk aan archeologische waarden. In en direct buiten de begrenzing ervan zijn  

diverse AMK-terreinen aanwezig. Het betreft met name urnenvelden uit de Bronstijd en IJzertijd. De  

waarnemingen zijn geconcentreerd in deelgebied 3 en vooral deelgebied 4. Losse vondsten, zoals 

stenen bijlen, aardewerk en vuurstenen artefacten, duiden op een vrijwel continue menselijke 
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aanwezigheid vanaf het Mesolithicum. De oudste vondsten dateren al uit het Midden-Paleolithicum. 

De meeste archeologische onderzoeken die zijn uitgevoerd laten een verstoord bodemprofiel zien.  

In deelgebied 1, de zone ‘veengebieden in het beekdal’, zijn geen archeologische waarnemingen 

gedaan of monumenten gelegen. Ook deelgebied 2, het beekdal van de Run is zeer arm aan 

archeologische waarden. Ongeveer 25 m van de huidige loop van de Run zijn, op een afstand van 

100 m van de Stevertse watermolen, twee stenen bijlen uit het Neolithicum of de Bronstijd gevonden 

bij nietarcheologische graafwerkzaamheden. Op drie meter diepte werden bovendien drie 

mammoetbeenderen aangetroffen (waarneming 29914). In het noordelijk deel van het plangebied is 

een bureauonderzoek uitgevoerd voor een terrein dat zowel in deelgebied 1 als 2 en 3 is gelegen. 

De resultaten hiervan zijn niet vermeld in Archis (onderzoeksmelding 31047). In het zuidwestelijk 

deel van het onderzochte terrein is een booronderzoek uitgevoerd op een afstand  van ca. 150 m 

van de loop van de Run. Vanwege de lage verwachting is er geen vervolgonderzoek geadviseerd 

(onderzoeksmelding 31842). Daarnaast strekt zich tot in het beekdal een archeologisch monument 

uit, dat vanwege de ligging in een dekzandlandschap (volgens ARCHIS), onder deelgebied 3 wordt 

beschreven. 

In deelgebied 3, de zone ‘beekdalzijden’, zijn wel diverse waarnemingen gedaan en ook zijn hier 

enkele AMK-terreinen gelegen. In het zuidelijk deel van het plangebied is hoog op de westflank van 

het dal, op een afstand van ca. 500 m van de huidige loop, juist buiten het plangebied een 

archeologisch monument gelegen. Dit terrein is van hoge archeologische waarde en ligt ongeveer 

tegenover een hieronder beschreven grafveld. Ook hier is een urnenveld uit de IJzertijd gelegen. Bij 

ploegwerkzaamheden is een urn gevonden en zijn kringgreppels waargenomen. In de akker zullen 

de sporen derhalve grotendeels zijn verploegd, maar aangenomen wordt dat in het  noordelijk deel 

van het terrein, dat in gebruik is als bos, het grafveld intact is  (AMK-terrein 3048 en waarneming 

33914). 

Ruim 1500 meter ten noorden hiervan, eveneens hoog op de westzijde van het beekdal, is een 

tweede AMK-terrein gelegen. Ten oosten van Steensel ligt een terrein van hoge archeologische 

waarde, dat deels in het plangebied is gelegen. Na ondiep ploegen werd hier een groot aantal 

Romeinse en 'inheemse' scherven gevonden. In het archeologisch monument is een vrij diepe 

terreininzinking aanwezig, mogelijk een stortplaats van een nederzetting. Het oorspronkelijke niveau 

bleek bij steekproefsgewijze controles nauwelijks te zijn beschadigd (AMK-terrein 3050, 

waarnemingen 31088 en 3108945).  

Een kilometer ten noordoosten van dit terrein is een terrein van zeer hoge archeologische waarde  

gelegen, dat deels binnen het plangebied is gesitueerd. Hier zijn zeven grafheuvels uit de Bronstijd 

en een urnenveld uit de IJzertijd gelegen. Voor de restauratie in 1986 waren alle heuvels in meer of 

mindere mate beschadigd. In het beschermde terrein is een aardewerken potje uit de Bronstijd of 

IJzertijd gevonden. De heuvels zijn gelegen in een relatief vlak dekzandlandschap (AMK-terrein 

1502, waarnemingen 13578, 14070, 14071, 45397). In het plangebied zijn binnen een straal van 500 

m rond dit archeologische monument diverse waarnemingen gedaan. In en op de rand van het 

beekdal zijn drie waarnemingen gedaan. De meest zuidelijke betreft vuurstenen artefacten die in 

een niet-archeologische context zijn verzameld. De werktuigen worden gedateerd in het Midden-

Paleolithicum  (waarneming 14480). Ca. 220 meter ten noorden hiervan is een concentratie van 

mesolithische vuursteenartefacten en afslag aanwezig in een vergraven hoge zandrug.  De vondsten 



Programma van Eisen  De Run, traject N397-Volmolenweg te Steensel 

RAAP-PvE 2341 / versie 24-08-2020  [14] 

werden aangetroffen in de teruggestorte bovenlaag van een afgegraven zandrug, dus niet  meer in 

situ (waarneming 29924). 

Ruim 350 m ten noordoosten van deze locatie zijn diverse mesolithische vuurstenen artefacten 

gevonden (waarneming 411240). Ongeveer 300 m ten noorden van deze waarneming was tot 2004 

een archeologisch monument gelegen. Vanwege het gebrek aan gegevens is de status van dit 

terrein heroverwogen. Er zou een grafveld uit de periode Bronstijd – Romeinse tijd zijn gelegen 

(waarneming 48150). Ca. 200 m ten westen van de locatie waar werktuigen uit het Midden-

Paleolithicum zijn gevonden, zijn twee waarnemingen gedaan. Het betreft een prehistorisch 

offerkuiltje en neolithische vuurstenen werktuigen die aan het maaiveld zijn gevonden 

(waarnemingen 14484 en 29909). Ruim 200 m ten noordwesten van deze locatie zijn in een 

opgeploegd bosperceel verspreid liggende urnscherven gevonden uit de Bronstijd en IJzertijd 

(waarneming 39919). Ongeveer 300 m oostelijk is een urnenveld of grafheuveltje gedocumenteerd. 

Er zijn geen vondsten bekend en ook in een overzicht van archeologische vondsten die gedaan zijn 

in de gemeente Eersel wordt deze waarneming niet genoemd (waarneming 339093). 

Bijna 2 km ten noordoosten van het AMK-terrein is een bureauonderzoek uitgevoerd. Hoewel dit  

plangebied een lage en daarmee ongunstige landschappelijke ligging heeft, heeft het gebied 

vanwege de aanwezigheid van een esdek, de ligging direct achter het bebouwingslint van Heers en 

langs een oversteekweg van het beekdal van de Run een middelhoge tot hoge verwachting. Er is 

een karterend booronderzoek geadviseerd (De Boer 2008, onderzoeksmelding 31731). 

In deelgebied 4, zone ‘dekzandruggen en beekdalzijden’,  is in het zuidelijk deel van het plangebied, 

op de oostoever van de Run, een derde terrein van zeer hoge archeologische waarde gelegen. Het 

AMK-terrein ligt op een afstand van ca. 700 m van de huidige loop van de Run. Tijdens 

ploegwerkzaamheden in het midden van de 20e eeuw werden grafheuvels met palenkransen en 

kringgreppels en een urnenveld uit de Bronstijd en IJzertijd aangetroffen. Binnen het terrein ligt ook 

een object van onbekende ouderdom dat wordt aangeduid als prehistorisch offerkuiltje. In en binnen 

een straal van 200 m rond het terrein zijn diverse waarnemingen gedaan. Het betreft de reeds 

genoemde grafstructuren, maar ook een urn. Omdat sommige grafheuvels inmiddels verdwenen zijn, 

vallen niet alle waarnemingen hiervan binnen het beschermde terrein (AMK-terrein 1345, 

waarnemingen 30431, 31317, 31318, 31319, 31320, 31321, 34018 en 34022). 

Binnen een afstand van 200 m van het archeologisch monument zijn twee waarnemingen gedaan, 

die eveneens beide buiten het plangebied vallen. Er zijn een stenen bijl gevonden, die dateert uit 

het Neolithicum of de Bronstijd, een urn uit de IJzertijd en mesolithische vuursteenvondsten  (AMK-

terrein 3048, waarnemingen 29917 en 29943).  

Ongeveer 700 meter ten noorden van het AMK-terrein is een booronderzoek uitgevoerd op een 

terrein dat direct buiten het plangebied is gelegen. De bodem bleek hier ernstig te zijn verstoord, 

vermoedelijk door agrarische werkzaamheden. De verwachte laar- en veldpodzolgronden zijn niet 

aangetroffen. Er is geen vervolgonderzoek geadviseerd (onderzoeksmelding 9563, Geraeds 2004). 

Ruim 3 km ten noordoosten van deze onderzoekslocatie is, juist  buiten het plangebied, een 

proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op een voormalig archeologisch monument. Op een hoge 

dekzandrug langs een ven zouden door een particulier veel urnenvelden uit de Bronstijd of IJzertijd 

zijn opgegraven, hetgeen aanleiding gaf het terrein te beschermen vanwege de  aanwezigheid van 

een mogelijk urnenveld. De bodem bleek sterk te zijn verstoord. Wel is een subrecente  palenrij 
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aangetroffen. Het terrein is niet langer beschermd (onderzoeksmelding 21025 en waarnemingen 

33896 en 5213858).  

Ter hoogte van Waalre zijn op een afstand van ca. 750 m ten oosten van de huidige loop van de 

Run, vermoedelijk ter plaatse van een verstoord terrein, een fragment van een urn uit de Bronstijd 

en twee vuurstenen spitsen gevonden. De exacte locatie van de vondsten is niet bekend  

(waarneming 44764).  

Ten zuiden van Veldhoven is een booronderzoek uitgevoerd op een terrein dat juist buiten het  

plangebied is gelegen. De bodem bleek grotendeels verstoord door recente antropogene 

activiteiten. Er werd in geen van de boringen op de hoger gelegen dekzandrug een restant van een 

podzolprofiel aangetroffen. De meeste boringen bevonden zich in een natte context van 

beekafzettingen, waar de oorspronkelijke A-horizont door verploeging in de bouwvoor is 

opgenomen. In de boringen werden geen relevante archeologische indicatoren aangetroffen.  

Binnen het plangebied zijn er de volgende vindplaatsen en onderzoeken bekend (zie ook 

kaartbijlage 1): 

 

Monumentnr. Periode Complex Waarde 

4985 ijzertijd nederzetting, urnenveld terrein van hoge archeologische 

waarde 

Tabel 2. Archeologisch monument in het plangebied. Bron: Archis.  

 

Zaakid. nr.  Archis 2 nr. Periode Complex 

2427395100 440405 nieuwe tijd greppel/sloot 

2892579100 34123 ijzertijd nederzetting 

2769150100 13959 mesolithicum-neolithicum onbekend 

Tabel 3. Archeologische vindplaatsen in het plangebied. Bron: Archis.  
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Onderzoeksnr. Periode Complex Opmerking 

2179308100 nvt nvt gooreerdgronden en lage 

enkeerdgronden: te nat voor 

bewoning 

2215288100 nvt nvt bureauonderzoek 

2220333100 nvt nvt bureauonderzoek 

2221038100 nvt nvt booronderzoek, resultaten niet 

bekend 

2300880100 nvt nvt bureauonderzoek 

2318385100 nvt nvt bureauonderzoek 

2339778100 nvt nvt verwachtingskaart 

2339834100 nvt nvt bureauonderzoek 

2342863100 nvt nvt booronderzoek: 

beekdalbodem, geen 

archeologisxhe indicatoren 

2350930100 paleolithicum-nieuwe tijd rituele deposities, 

afvaldumps, 

beekovergangen 

booronderzoek: natte 

veldpodzolen en lage 

enkeerdgronden 

2390897100 nieuwe tijd nederzetting booronderzoek: mogelijk 

historische bewoning in het 

zuidwesten, verder gebied te 

nat voor bewoning, of een 

verstoorde bodem  

2417026100 nvt nvt booronderzoek: proefputjes in 

hele gemeente, verschillende 

bodems 

2427379100 nvt nvt booronderzoek:  

dekzandruggen en 

dekzandkopjes met – deels – 

intacte podzolgronden.  

2427395100 nvt nvt begeleiding: geen vindplaats 

2479138100 nvt nvt booronderzoek: grotendeels 

verstoorde bodem 

2683785100 nvt nvt bureauonderzoek 

4575101100 Middeleeuwen-Nieuwe tijd gegraven beekloop, 

verkaveling 

begeleiding: geen oude 

beekmeanders aanwezig zijn.; 

beek heeft geen natuurlijke 
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oorsprong, maar is door de 

mens gegraven. Uit een kaart 

uit 1650 blijkt dat de waterloop 

in ieder geval voor deze tijd 

moet zijn aangelegd. Vanaf de 

Late Middeleeuwen is het 

beekdal  in verschillenden 

fasen ontgonnen door middel 

van een beemdenverkaveling. 

4645953100 nvt nvt booronderzoek: verstoorde of 

zeer natte bodem 

4679374100 nvt nvt bureauonderzoek 

4679390100 nvt nvt booronderzoek: verstoorde 

laag op beekafzettingen 

4702993100 nvt nvt begeleiding: loopt nog 

4711919100 nvt nvt proefsleuven: loopt nog 

Tabel 4. Archeologischeonderzoeken in het plangebied. Bron: Archis.  

4.2 Aard en ouderdom van de vindplaats(en): archeologische 
verwachting 

Deelgebied 1: de veengebieden 

In het centrale deel van het beekdal van de Run is veen gevormd op vroeg-holocene 

beekafzettingen, die zijn afgezet op fluvioperiglaciale afzettingen uit het Laat-Pleistoceen. In de top 

van de fluvioperiglaciale afzettingen, op ca. 1 m onder het maaiveld, kunnen archeologische resten 

uit het Midden- en Laat-Paleolithicum aanwezig zijn. Vanwege de relatief lage ligging van dit 

deelgebied in het Laat-Pleistoceen kunnen kortstondige kampementen en special-activity sites 

verwacht worden, waar activiteiten zoals jacht en visserij zijn uitgevoerd. In het veen zelf kunnen 

deposities, special-activity sites, deposities, vaartuigen en de resten van oude infrastructuur 

aanwezig zijn uit het Laat-Paleolithicum tot en met de Nieuwe tijd. Deze resten zijn waarschijnlijk 

goed geconserveerd vanwege de overwegend natte omstandigheden.  

Deelgebied 1 is zeer nat en daarom worden in dit deelgebied alleen losse vondsten verwacht. Voor 

deelgebied 1 geldt een zeer lage archeologische verwachting. Ook afgravingen, te weten een 

zandwinningplas in het noorden en enkele percelen in het zuidoostelijk deel van het plangebied, 

krijgen een zeer lage archeologische verwachting. 

Deelgebied 2: het beekdal 

In de fluvioperiglaciale afzettingen van de Formatie van Boxtel kunnen archeologische resten uit het 

Midden- en Laat-Paleolithicum aanwezig zijn. In dit deelgebied in het Laat -Pleistoceen kunnen 

kortstondige kampementen en special-activity sites verwacht worden. In het pakket beekafzettingen 

dat is afgezet op de fluvioperiglaciale afzettingen kunnen archeologische resten uit het Laat -

Paleolithicum tot en met de Late Middeleeuwen verwacht worden. Het betreft hier waarschijnlijk 
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kampementen, deposities, vaartuigen, erfgreppels of resten van oude infrastructuur. Deze resten 

worden als sporenniveau onder de eerdlaag verwacht op ca. 30 tot 50 cm –mv en zullen vanwege 

de relatief natte omstandigheden goed geconserveerd zijn. Direct onder het maaiveld kunnen 

archeologische resten uit de Late Middeleeuwen of Nieuwe tijd aanwezig zijn. Deze resten zullen 

waarschijnlijk bestaan uit oude wegen of watermolens zoals de Stevertse Molen (afb. 5). 

Archeologische resten uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd zijn waarschijnl ijk rondom de 

bekende historische wegen en oversteekplaatsen in het beekdal van de Run gelegen.  

Deelgebied 2 is vanwege de relatief lage ligging en de overwegend natte omstandigheden minder 

geschikt voor permanente bewoning geweest. Daarom geldt voor dit gebied een lage archeologische 

verwachting. Voor depositievondsten en vaartuigen geldt een middelhoge verwachting. Op de 

locaties van de oude wegen en de bekende historische oversteekplaatsen geldt echter een hoge 

verwachting voor archeologische resten uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd. 

Deelgebied 3: de beekdalzijden 

In de fluvioperiglaciale afzettingen van de Formatie van Boxtel en in de top van de Formatie van 

Sterksel worden archeologische resten uit het Midden- en Laat-Paleolithicum verwacht. Het betreft 

de resten van kampementen. De vondsten bestaan over het algemeen uit vuurstenen artefacten. 

Eventuele vindplaatsen uit deze perioden zullen waarschijnlijk matig tot goed geconserveerd zijn 

vanwege de afdekking met een relatief dun dekzandpakket. In de top van het dekzand worden 

archeologische resten uit het Laat-Paleolithicum tot en met de Nieuwe tijd verwacht. De 

archeologische resten uit het Laat-Paleolithicum tot en met de Vroege Middeleeuwen bevinden zich 

waarschijnlijk onder het plaggendek en de resten uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd in de 

top van het plaggendek. In de gebieden waar veldpodzolgronden en hoge enkeerdgronden 

voorkomen, bestaat de kans dat een archeologisch vondstenniveau uit het Laat -Paleolithicum tot en 

met de Vroege Middeleeuwen bewaard is gebleven in de top van de podzolbodem. Daaronder wordt 

het archeologisch sporenniveau verwacht. Er kunnen verschillende complextypes worden 

aangetroffen. De archeologische resten uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd bestaan 

voornamelijk uit boerderijen, beer- en waterputten en oude wegoppervlakken. 

Voor deelgebied 3 geldt een middelhoge archeologische verwachting.  

Deelgebied 4: de dekzandruggen en lage landduinen 

In deelgebied 4 is het dekzandpakket dikker dan 2 m. In de fluvioperig laciale afzettingen van de 

Formatie van Boxtel en de top van de afzettingen van de Formatie van Sterksel hieronder kunnen 

archeologische resten uit het Midden-Paleolithicum aanwezig zijn in de vorm van 

vuursteenstrooiingen. Vanwege de grote diepte van dit pakket is de kans van toekomstige verstoring 

klein. In de top van het dekzand worden archeologische resten uit het Laat -Paleolithicum tot en met 

de Nieuwe tijd verwacht. De archeologische resten uit het Laat-Paleolithicum tot en met de Vroege 

Middeleeuwen bevinden zich waarschijnlijk onder het plaggendek en de resten uit de Late 

Middeleeuwen en de Nieuwe tijd in de top van het plaggendek. Op de veldpodzolgronden en hoge 

enkeerdgronden bestaat de kans dat een archeologisch vondstniveau uit het Laat -Paleolithicum tot 

en met de Vroege Middeleeuwen bewaard is gebleven in de top van de podzolbodem. Onder een 

intact plaggendek is een dergelijk archeologisch niveau goed geconserveerd. Daaronder wordt het 

archeologisch sporenniveau verwacht. Er kunnen verschillende complextypes worden aangetroffen. 
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De archeologische resten uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd bestaan waarschijnlijk uit 

boerderijen, beer- en waterputten en oude wegoppervlakken. 

Voor deelgebied 4 geldt een hoge archeologische verwachting.  

4.3 Begrenzing en oppervlakte van de vindplaats(en) binnen en 
buiten het plangebied 

Zie figuur * voor de begrenzing van vindplaatsen en onderzoeken.  

4.4 Archeologische stratigrafie en diepte van vondstlagen 

In de natte beekdalgronden in het plangebied wordt verwacht dat eventuele aanwezige 

archeologische resten zich voornamelijk aan de basis van het humeuze dek bevinden (ca 30-40 cm 

- mv). Daarbuiten komen podzolgronden en enkeerdgronden (plaggendek) voor. In geval van 

podzolgronden onder bos, kunnen archeologische resten di rect onder het oppervlak voorkomen. Bij 

podzolgronden in akkers of weilanden komen resten vooral voor onder de bouwvoor (30-40 cm - 

mv). In geval van enkeerdgronden komen resten vooral aan de basis van het plaggendek voor 

(vanaf 50 cm - mv).  

In de bouwvoor of het plaggendek kunnen losse vondsten voorkomen.  

4.5 Structuren en sporen 

Zie § 4.2 voor de aard van de te verawchten structuren en sporen. 

4.6 Anorganische artefacten 

Anorganische artefacten zullen voornamelijk bestaan uit aardewerk, natuursteen en in mindere mate 

vuursteen. Verder dient rekening te worden gehouden met gebruiksvoorwerpen van metaal (zowel 

ferro als non-ferro), glas, bouwmateriaal (resten van verbrande klei / leem, bakstenen, vloertegels 

en dakpannen). 

4.7 Organische artefacten 

Gezien de hoge grondwaterstand binnen het beekdal plangebied wordt rekening gehouden met 

goed bewaarde organische artefacten. Daarbuiten zullen deze minder goed bewaard zijn (dat geldt 

voor onverbrande resten; verbrande resten kunnen nog wel goed bewaard zijn gebleven ). 

4.8 Archeozoölogische, archeobotanische en fysisch 
antropologische resten 

Gezien de hoge grondwaterstand binnen het beekdal plangebied wordt rekening gehouden met 

eventueel goed bewaarde archeozoölogische, archeobotanische en fysisch antropologische resten 

Daarbuiten zullen deze minder goed bewaard zijn (dat geldt voor onverbrande resten; verbrande 

resten kunnen nog wel goed bewaard zijn gebleven).  
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4.9 Motivatie 

Bovenstaande verwachting is gemotiveerd tot stand gekomen. Hierbij is gebruik gemaakt van 

algemeen bekende inzichten in het voorkomen van structuren, sporen en artefacten per 

complextype en de resultaten van het eerder in het plangebied uitgevoerde onderzoek.Doel- en 

vraagstelling 

4.10 Doelstelling 

Het doel van de in dit PvE omschreven archeologische opgraving is het veiligstellen van de 

wetenschappelijke informatie van de archeologische vindplaats binnen het plangebied, om daarmee 

informatie te behouden die van belang is voor de kennisvorming over het verleden (behoud ex situ).  

4.11 Relatie met NOaA en/of andere onderzoekskaders 

De volgende vragen uit de NOaA (2) zijn mogelijk relevant voor het onderzoek:  

• Hoe, binnen welke context en met welk doel werden ruimte afgebakend en grenzen 

 gemarkeerd?(NOaA 2.0-vraag 106) 

• Hoe werd met afval omgegaan?(NOaA 2.0-vraag 108) 

• Waar en hoe werden bouwmaterialen gewonnen, gemaakt en gedistribueerd?(NOaA 2.0 -

 vraag 138) 

• Hoe was de landinfrastructuur, inclusief ondersteunende faciliteiten, gestructureerd?(NOaA 

 2.0-vraag 26) 

• Waar komen niet-lokale grondstoffen van gebruiksvoorwerpen vandaan?(NOaA 2.0-vraag 

 139) 

4.12 Vraagstelling 

De algemene vraagstelling is of er zich archeologische resten bevinden in het plangebied, en zo ja, 

wat de aard (materiaal), bewaringstoestand, samenhang (context), functie en datering daarvan is.   

4.13 Onderzoeksvragen 

1. Hoe ziet de bodemopbouw en geologische opbouw eruit in het onderzoeksgebied?  

2. Is deze overeenkomstig de verwachting op basis van het vooronderzoek? Waarom wel/niet?  

3. Welke post-depositionele processen hebben plaatsgevonden? In hoeverre is sprake van 

 erosie en aantasting of verstoring van archeologische resten door dit soort processen?  

4. Zijn in het onderzoeksgebied archeologische vondsten, sporen en/of structuren aanwezig? 

 Zo ja: 

a. Wat is de aard, omvang, oriëntatie, datering, gaafheid, conservering, het karakter en de 

 inhoudelijke kwaliteit van de aangetroffen archeologische resten? 

b. Wat is de functionele interpretatie van de aangetroffen vondsten, sporen en structuren?  
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c. Zijn er vondsten, sporen of structuren aanwezig uit verschillende perioden? Zo ja, is een 

 relatie te leggen tussen deze verschillende fasen (continuïteit)? 

d. Is er sprake van één of meerdere behoudenswaardige vindplaatsen? 

5. Hoe (chronologisch, landschappelijk, ruimtelijk en functioneel), verhouden de 

 archeologische resten zich tot de reeds bekende resten in de directe omgeving?  

6. Wat kan aan de hand van het aangetroffen zoölogisch en/of botanisch materiaal over de 

 (voedsel-) economie van de vindplaats gezegd worden? 

7. Wat kan aan de hand van botanische en/of pollenmonsters verteld worden over de 

 natuurlijke vegetatie en het cultuurlandschap in en rond de vindplaats? Hoe hebben deze 

 zich ontwikkeld 

8. Indien het onderzoek geen archeologische fenomenen oplevert of categoraal beperkte 

 (bijvoorbeeld alleen losse vondsten), welke verklaring is hiervoor te geven? Hoe kunnen de 

 vondsten gedetermineerd en gedateerd worden? Kunnen faseringen vastgesteld worden? 

 Bestaan overeenkomsten of verschillen met vergelijkbare vindplaatsen uit dezelfde 

 archeoregio? 
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5 Methoden en technieken 

5.1 Strategie (inclusief motivatie) 

Advies uit 2010 (Blom & Beckers, 2010) 

Wanneer bij de aanleg van de nieuwe beekloop beekdalzijden, dekzandruggen of enkeerdgronden  

(zones van hoge archeologische verwachting, deelgebieden 3 en 4 worden ontgraven, dient 

voorafgaand aan de werkzaamheden een inventariserend archeologisch onderzoek in de vorm van 

proefsleuven  uitgevoerd te worden. 

Wanneer de graafwerkzaamheden ten behoeve van de aanleg van de nieuwe beekloop uitgevoerd  

worden in het beekdal (deelgebied 2) binnen een straal van 50 m van de historische wegen en 

oversteekplaatsen (zone van hoge verwachting), dienen deze voorzien te worden in een  intensieve 

archeologische begeleiding. 

In het beekdal (deelgebied 2) met uitsluitend een middelhoge verwachting voor depositievondsten 

en vaartuigen dienen de graafwerkzaamheden voorzien te worden in een extensieve archeologische 

begeleiding.  

Tevens werd aanbevolen om de in het plangebied reeds bekende en begrensde archeologische 

monumenten te vrijwaren van grondverstorende werkzaamheden. 

In de veengebieden (deelgebied 1) is geen verder archeologisch onderzoek noodzakelijk. 

Het is niet uit te sluiten dat in deelgebied 1 toch nog archeologische resten voorkomen. Daarom 

merken wij op dat het aanbeveling verdient om de uitvoerder van het grondwerk te wijzen op de 

plicht archeologische vondsten te melden bij de bevoegde overheid, zoals aangegeven in artikel 53 

van de Monumentenwet. 

Advies op basis van huidige actualisatie en vergelijking met gemeentelijke beleidskaarten  

Bovengenoemd advies uit 2010 was gebaseerd op een algemeen onderzoek van een plangebied dat 

veel groter was dan het huidige. Bovendien zijn destijds de gemeentelijke archeologische 

beleidskaarten van de gemeenten Eersel, Bergeijk (Berkvens, e.a., 2011)en Veldhoven (gemeente 

Veldhoven, 2008) niet of slechts gedeeltelijk verwerkt in het advies.  

Op basis van een combinatie van de verwachtings- en beleidskaarten ten aanzien van de geplande 

bodemverstorende ingrepen1, wordt het volgende aanbevolen:    

 

 

 

  

 

                                                           
1 Het dempen en verondiepen van sloten wordt niet beschouwd als een bodemverstorende activiteit, en wordt hier derhalve 

buiten beschouwing gelaten. 



Programma van Eisen  De Run, traject N397-Volmolenweg te Steensel 

RAAP-PvE 2341 / versie 24-08-2020  [23] 

Ingreep Advies RAAP 

stuw RN10 geen onderzoek 

stuw RN26 geen onderzoek 

stuw RN32 geen onderzoek 

stuw RN31 geen onderzoek 

stuw RN17 geen onderzoek 

maaiveldverlaging intensieve archeologische 

begeleiding 

aanpassen afwatering (2 delen) intensieve archeologische 

begeleiding 

omleiding Pinkgieter intensieve archeologische 

begeleiding 

Tabel 5. Advies vervolgonderzoek (zie ook bijlage 3).  

Deze adviezen zijn gebaseerd op een vergelijking van de oppervlakte van de bodemverstorende 

ingrepen met de horizontale en verticale ondergrenzen zoals vastgesteld in het gemeentelijk beleid: 

zie bijlage 3 en kaartbijlage 3.   

Voor de stuwen is gezien de geringe oppervlakte geen onderzoek nodig.  Voor het aanpassen van de 

afwatering is ook geen onderzoek nodig, aangezien de horizontale ondergrens niet wordt 

overschreden.  

Voor de maaiveldverlaging en de omleiding van de Pinkgieter is gezien de overschrijding van de 

ondergrenzen een archeologische begeleiding nodig. Het ADC adviseert een passieve (extensieve) 

begeleiding, maar gezien de hoge verwachting voor beekdal-gerelateerde resten volgens de 

beleidskaart van de gemeente Veldhoven wordt hier een intensieve begeleiding aangeraden. Het 

verschil in begeleidingsvorm wordt hieronder uitgelegd.  

Archeologische begeleiding 

Voor archeologische resten in beekdalen is een archeologische begeleiding de meest geschikte 

onderzoeksvorm omdat het veelal gaat om gaat om relatief kleine vindplaatsen in natte conte xten, 

die niet goed op te sporen zijn middels bijvoorbeeld proefsleuven. Een begeleiding is in feite een 

bijzondere vorm van opgraven, waarbij in principe alles wordt bekeken en gedocumenteerd. 

Bovendien is de bodem te nat voor het goed en veilig kunnen graven van sleuven.   

* Een begeleiding kent twee vormen:  

• Intensieve begeleiding tijdens de werkzaamheden, waarbij er constant een archeoloog 

 aanwezig is; 

• Extensieve begeleiding na de werkzaamheden, waarbij een archeoloog regelmatig 

 (minstens 2x per week in gevallen van 5 dagen graafwerk) de uitgegraven delen van het 

 plangebied naloopt, en daarbij alle eventuele resten documenteert.  

Tijdens de begeleidingen moet de archeoloog alle tijd en ruimte krijgen om goed en veilig te kunnen 

werken.  
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De horizontale en verticale begrenzingen van de civiele ingrepen binnen het plangebied zijn in 

principe ook de begrenzingen van het archeologisch onderzoek. In geval van bijzonder waardevolle 

resten die doorlopen tot buiten deze grenzen, dient in nader overleg tussen archeologische 

aannemer, opdrachtgever en het bevoegd gezag, bekeken te worden of resten eventueel in situ 

behouden kunnen worden (door deze bijvoorbeeld af te dekken en/of de civiele werkzaamheden iets 

op te schuiven. 

Voorafgaand aan de begeleiding dient er een "toolboxmeeting" te worden gehouden, waarin de 

archeoloog uitlegt wat de bedoeling is. Vooral de aanwezigheid van de kraanmachinist is hierbij 

belangrijk.      

5.2 Methoden en technieken 

Het onderzoek wordt uitgevoerd als een opgraving, conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse 

Archeologie, versie 4.1 (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsboring Bodembeheer; SIKB).  

De volgende protocollen en bijbehorende specificaties van de KNA 4.1 zijn op het onderzoek van 

toepassing: 

 Protocol 4001 – Programma van Eisen; 

 Protocol 4004 – Opgraven; 

 Protocol 4010 – Depotbeheer. 

Daarnaast zijn op dit onderzoek de volgende standaarden, bijlagen, specificaties, leidraden en 

richtlijnen van toepassing: 

 Beoordelingsrichtlijn BRL 4000 Archeologie en bijlagen; 

 KNA 4.1 Bijlagen bij protocollen I, III en IV; 

 Specificaties PvE PS06 en PS07; 

 Specificaties opgraven OS01 t/m OS17; 

 Specificaties deponeren DS01-DS03, DS05; 

 KNA-Leidraad Veldhandleiding Archeologie; 

 KNA-Leidraad proefsleuvenonderzoek; 

 KNA Leidraad Archeozoölogie; 

 KNA-Leidraad Eerste Hulp bij Kwetsbaar Vondstmateriaal.  

In aanvulling op bovenstaande algemene richtlijnen geldt het volgende:  

 De initiatiefnemer stelt de civieltechnische uitvoerder op de hoogte van het feit dat de 

werkzaamheden onder archeologische begeleiding plaatsvinden, wat betekent dat de 

ontgravingswerkzaamheden geschieden onder regie van een archeoloog. De civieltechnische 

werkzaamheden dienen echter zo min mogelijk te worden gehinderd. Indien sprake is van 

potentieel behoudenswaardige archeologische resten waarvan het documenteren en bergen 

enige tijd zal vergen, wordt dit direct besproken met de initiatiefnemer / civieltechnisch 

uitvoerder en worden praktische werkafspraken gemaakt over het verdere verloop van het werk.  
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 Alle werkputten worden aangelegd met behulp van een graafmachine met gladde bak.  

 Een opgravingsvlak wordt aangelegd door voorzichtig laagsgewijs te verdiepen in lagen van 

maximaal 10 cm, waarbij de tussenvlakken na elke machinebeweging worden afgezocht met 

een metaaldetector. Zodra het verwachte sporenvlak wordt genaderd, dient bij het verdiepen de 

nodige zorgvuldigheid te worden betracht. Tijdens het verdiepen wordt intensief gezocht naar 

vondstmateriaal. 

 Indien de begrenzing van sporen niet direct duidelijk is,  wordt het vlak handmatig geschaafd.  

 Van alle werkputten en, indien er meerdere vlakken worden aangelegd van elk vlak, wordt een 

vlakfoto gemaakt. Vervolgens worden alle sporen, verstoringen en natuurlijke 

bodemverkleuringen ingemeten met behulp van een GPS of een RTS en beschreven in een 

database. Indien vlaktekeningen analoog worden vervaardigd, gebeurt dit op schaal 1:50. 

Eventueel muurwerk wordt op schaal 1:20 getekend.  

 Ter illustratie van de rapportage worden foto’s gemaakt van de algemene situatie tijdens het 

onderzoek (sfeerfoto’s). 

 Het vondstmateriaal wordt per spoor en per spoorvulling verzameld. Vondstmater iaal dat niet 

aan antropogene sporen kan worden gekoppeld wordt per stratigrafische eenheid in vakken van 

4 x 4 m verzameld. 

 Fragiele en/of belangwekkende vondsten dienen op de plaats van aantreffen gefotografeerd te 

worden en direct te worden geborgen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de KNA-Leidraad 

Eerste Hulp bij Kwetsbaar Vondstmateriaal. Indien noodzakelijk wordt (na overleg met de 

bevoegde overheid) een specialist geraadpleegd.  

5.3 Omgang met kwetsbare vondsten en monsters 

Conform OS11 en de KNA-Leidraad ‘eerste hulp bij kwetsbaar vondstmateriaal’.  

5.4 Structuren en grondsporen, scheepswrak of vliegtuig 

Alle structuren en grondsporen binnen het plangebied worden volledig gedocumenteerd en 

afgewerkt. In alle gevallen moet worden om sporen volledig te couperen, maar bij sporen die diep 

(meer dan 50 cm) onder het diepste horizontale vlak doorlopen dient (in overleg met het bevoegd 

gezag) bewaring in situ te worden nagstreefd.  

5.5 Aardwetenschappelijk onderzoek 

 In geval van eenvormige bodemopbouw wordt uitgegaan van kolomprofielen, om de 20 m en 

van 1 m breed, tot minimaal 10 cm in het onderste vlak. In geval van gevarieerde bodemopbouw 

dienen langere profielen te worden gedocumenteerd.   

 Het fysisch-geografisch onderzoek bestaat uit het bestuderen van de prof ielopbouw door 

minimaal een KNA specialist fysische geografie of een KNA archeoloog MA met ruime ervaring 

in het beschrijven van bodemprofielen in de betreffende archeoregio (zie  § 9.1). 

 Het microreliëf binnen de vindplaats wordt in kaart gebracht door middel van het vaststellen van 

de vlakhoogte ten opzichte van NAP. De vlakhoogte wordt gemeten in een raai met een 
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tussenafstand van 10 m over de volledige lengte van de werkput. Daarnaast wordt langs één 

lange zijde op het maaiveld van elke werkput een raai hoogtemetingen verricht met een 

tussenafstand van 10 m.  

 Profielen worden beschreven, gefotografeerd en digitaal ingemeten of getekend (schaal 1:20). 

Op de profieltekeningen worden NAP-hoogten aangegeven. De profielen worden beschreven en 

getekend op basis van kleur, textuur en archeologische inclusies.  

5.6 Anorganische artefacten 

Het verzamelen van anorganische artefacten geschiedt conform protocol PS06 en OS11. In 

aanvulling daarop geldt het volgende: 

 Anorganische artefacten worden per spoor en per spoorvulling verzameld. Vondsten die niet 

aan antropogene sporen kunnen worden gekoppeld, worden verzameld per stra tigrafische 

eenheid in vakken van 4 x 4 m.  

 Bij de aanleg van de vlakken wordt systematisch en vlakdekkend gebruik gemaakt van een 

metaaldetector voor het opsporen van metalen artefacten.  

 Men dient tijdens de aanleg bijzonder alert te zijn op kwetsbare en moeilijk te onderscheiden 

losse(vroeg-)prehistorische vondsten, zoals vuurstenen voorwerpen en aardewerk. 

 Complete of nagenoeg complete urnen / potten moeten als geheel, inclusief vulling, geborgen 

worden. Bij de uitwerking dient de vulling gezeefd te worden ten behoeve van ecologisch, 

fysisch antropologisch en/of archeozoölogisch onderzoek.  

 

5.7 Organische artefacten 

Het verzamelen van organische artefacten geschiedt conform protocol PS06 en OS11. In aanvulling 

daarop geldt het volgende: 

 Eventuele vondsten van organisch materiaal worden geborgen en dienen zo snel mogelijk onder 

de hiervoor geschikte omstandigheden te worden opgeslagen. In het bijzonder dienen 

temperatuur, contactmaterialen, vochtigheidsgraad en de hoeveelheid licht waaraan ze 

blootgesteld te worden bewaakt. 

 Bij bijzonder kwetsbare vondsten wordt direct een specialist geconsulteerd.  

5.8 Archeozoölogische, fysisch antropologische en 
archeobotanische resten  

Het verzamelen van archeozoölogische en -botanische resten geschiedt conform protocol PS06 en 

OS11. In aanvulling daarop geldt het volgende:  

 Archeozoölogische resten worden verzameld zoals anorganische artefacten. Indien er zichtbaar 

klein botmateriaal aanwezig is, worden deze (sporen) bemonsterd.  
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 Uit relevante sporen met een (min of meer) gesloten context worden voor de beantwoording van 

de onderzoeksvragen monsters genomen voor (macro-)botanisch onderzoek, pollenonderzoek 

en chronologisch onderzoek (14C). 

 Bij het aantreffen van inhumatiegraven of van mogelijk recente stoffelijke resten vindt o verleg 

plaats met een fysisch antropoloog. In overleg met de bevoegde overheid, de uitvoerder van het 

archeologisch onderzoek en de fysisch antropoloog wordt besloten of inzet van een specialist in 

het veld noodzakelijk is of (indien recente stoffelijke resten zijn bevestigd) de politie 

gewaarschuwd. 

 Eventuele haardkuilen dienen gecoupeerd en gedocumenteerd te worden. De haardkuilen 

dienen bemonsterd te worden ten behoeve van 14C-analyse, houtskoolanalyse e.d. 

 De monsters worden verzameld in luchtdicht afgesloten emmers / monsterbuizen. 

5.9 Overige resten 

Het verzamelen van overige resten, zoals micromorfologische resten of fosfaatmonsters geschiedt 

conform protocol PS06 en OS11. In aanvulling daarop geldt het volgende:  

 Onderzoek van overige resten wordt alleen uitgevoerd wanneer dit noodzakelijk is voor de 

beantwoording van de onderzoeksvragen.  

5.10 Dateringstechnieken 

Het is de verwachting dat het onderzoek voldoende betrouwbaar dateerbaar vondstmateriaal zal 

opleveren. Indien dat niet het geval is, kan het noodzakelijk zijn om aanvullend 

natuurwetenschappelijke dateringen te verkrijgen. De voorkeur bij het nemen van 14C-monsters gaat 

uit naar verbrand bot of verbrande zaden afkomstig uit een eenduidige context (waarbij kan worden 

uitgesloten dat het materiaal bijvoorbeeld door opspit in een spoor terecht is gekomen). Materiaal 

waarvan de herkomst niet zeker is komt dan ook niet in aanmerking voor datering. In het veld zal 

door een senior KNA archeoloog worden bepaald of de betreffende sporen / lagen ook 

daadwerkelijk geschikt zijn voor datering. 

Indien tijdens het onderzoek houtresten worden aangetroffen die zich mogelijk lenen voor 

dendrochronologisch onderzoek, worden deze gezien de zeldzaamheid en de nauwkeurige 

dateringsmogelijkheden altijd bemonsterd. 

Er wordt geen rekening gehouden met dateringen door middel van OSL-analyse.  

Eventuele uitwerking van tijdens het veldwerk genomen monsters wordt in het evaluatie - en 

selectierapport ter goedkeuring voorgelegd aan de bevoegde overheid en in afschrift verzonden aan 

de initiatiefnemer. 

5.11 Beperkingen 

* In het het geval van archeologische begeleiding: er wordt geen onderzoek wordt verricht buiten die 

delen waar de bodem als gevolg van de civiele werkzaamheden wordt verstoord (zowel in het 

horizontale als het verticale vlak). Daarnaast dienen de civieltechnische werkzaamheden zo min 
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mogelijk te worden gehinderd. Dit heeft mogelijk tot gevolg dat niet alle archeologische 

werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zoals dat bij een regulier onderzoek wenselijk is . 

Echter (zie ook § 6.1): 

In geval van bijzonder waardevolle resten die doorlopen tot buiten deze grenzen, di ent in nader 

overleg tussen archeologische aannemer, opdrachtgever en het bevoegd gezag, bekeken te worden 

of resten eventueel in situ behouden kunnen worden (door deze bijvoorbeeld af te dekken en/of de 

civiele werkzaamheden iets op te schuiven. 
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6 Uitwerking 

6.1 Evaluatiefase 

Het onderzoek wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 8 weken na afloop van het veldwerk 

door de opdrachtnemer met de bevoegde overheid en opdrachtgever geëvalueerd aan de hand van 

een (concept) evaluatierapport. In dit evaluatierapport worden de eerste resultaten en de gang van 

zaken tijdens het veldwerk nabesproken. De evaluatie heeft onder andere als doel de uitwerking van 

het onderzoek te plannen en te (her)begroten. Het is daarvoor van belang dat vondsten, monsters 

en sporen voorafgaand aan het evaluatiegesprek primair zijn verwerkt en beoordeeld op hun 

potentie voor het beantwoorden van de in het PvE vastgelegde onderzoeksvragen. Op basis van het 

voorstel in het evaluatierapport wordt besloten welke vondsten verder uitgewerkt worden en welke 

monsters gewaardeerd worden om de onderzoeksvragen te beantwoorden. Als de waardering van 

monsters heeft plaats gehad, wordt op basis van de uitkomsten een aanvulling op het  

evaluatieverslag geformuleerd welke monsters geanalyseerd zullen worden. 

De beoordeling of waardering van vondsten, monsters en sporen dient in het evaluatierapport 

conform KNA-specificatie OS12 te worden opgenomen. Dit betekent dat het selectierapport deel 

uitmaakt van het evaluatierapport. Het uitgangspunt daarbij is bijlage 1. 

Aan de hand van het evaluatierapport wordt door de bevoegde overheid besloten welke vondsten, 

grondsporen en monsters worden uitgewerkt, geconserveerd en ter deponering aan de depothouder 

zullen worden aangeboden. Dit voorstel wordt vervolgens aan de depothouder ter goedkeuring 

voorgelegd. De bevoegde overheid maakt binnen 15 werkdagen het besluit over de uitwerking 

kenbaar aan de initiatiefnemer. 

In overleg met de bevoegde overheid en naar gelang de resultaten van het veldwerk kan de 

evaluatiefase worden ingekort, bijvoorbeeld mondeling of middels een kort verslag (per ema il). 

Indien het noodzakelijk is om vondsten te conserveren dan wel uit te selecteren dient altijd een 

selectierapport te worden opgesteld. 

6.2 Structuren, grondsporen, scheepswrak of vliegtuig, 
vondstverspreidingen 

 Een vlaktekening op groot formaat (schaal 1:500 of een kleinere schaal) met overzicht en 

interpretatie van de aangetroffen sporen / structuren met bijhorende spoor- of structuurnummers.  

 Op alle tekeningen van een horizontaal vlak worden op regelmatige plaatsen NAP-hoogten gezet. 

 Alle relevante of kenmerkende profielen en/of profielkolommen worden voorzien van spoor- / 

laagnummers met een overzicht en interpretatie van de aangetroffen lagen en/of sporen. 

 Structuren, grondsporen en vondstspreidingen worden in de standaardrapportage beschreven 

vanuit hun ruimtelijke, stratigrafische en chronologische context en onderlinge samenhang. 

Hiertoe worden alle grondsporen en structuren geïnterpreteerd en gedateerd tot op het niveau dat 

noodzakelijk is voor de beantwoording van de onderzoeksvragen.  

 Plattegronden van individuele gebouwstructuren worden in detail afgebeeld.  
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 Sporen en structuren worden per periode en per spoor- en structuurcategorie beschreven, waarbij 

ingegaan wordt op hun algemene kenmerken, aard, eventuele vondstinhoud en datering.  

 Structuren en sporen die een evidente samenhang vertonen (ruimtelijk en functioneel) dienen als 

complexen apart besproken en afgebeeld te worden.  

 De afzonderlijk afgebeelde structuren en sporen dienen op de alle-sporenkaart en/of daarvan 

afgeleide overzichtsplattegronden gelokaliseerd te kunnen worden. 

 Van sporen die niet aan structuren kunnen worden toegeschreven, dient een representatieve 

selectie in detail te worden afgebeeld. 

 Lijsten en tabellen van sporen en vondsten worden als bijlagen aan het rapport toegevoegd e n 

niet in de lopende tekst. 

 Van vondstverspreidingen (vondstlagen) worden de oppervlakte en de dikte geregistreerd. Het 

resultaat is een analytische beschrijving die voor zover mogelijk antwoord geeft op de 

onderzoeksvragen uit dit PvE. 

6.3 Analyse aardwetenschappelijke gegevens 

 In het rapport dient als integraal (samenhangend) onderdeel van het rapport een paragraaf 

geschreven te worden over de landschappelijke context, geologie en bodemopbouw in het 

onderzoeksgebied. Dit onderdeel dient te worden gerefereerd aan de archeologische bevindingen 

en de resultaten van het eerder in het plangebied uitgevoerde vooronderzoek.  

 De uitwerking vindt plaats tot op een niveau dat noodzakelijk is t.b.v. het onderzoeksdoel en de 

beantwoording van onderzoeksvragen en geeft voldoende inzicht in de aangetroffen 

terreinomstandigheden om uitspraken te kunnen doen over de geogenese van de locatie en de 

geschiktheid voor bewoning of andere vormen van gebruik.  

 De analyse van de fysisch-geografische informatie gebeurt op basis van de bestudeerde 

profielen. Op basis hiervan dient een consistent en onderbouwd verhaal te worden geschreven. 

Zowel het (paleo)landschap alsook de post-depositionele processen krijgen hierin ruim aandacht.  

6.4 Anorganische artefacten 

 Artefacten worden per materiaalcategorie beschreven conform de daarvoor gebruikelijke 

determinaties (tenminste conform het ABR en de aanlevereisen van het depot).  

 Van onherkenbare voorwerpen (roestklompen) worden na selectie en in overleg röntgenopnamen 

gemaakt.  

 Losse vlakvondsten worden slechts uitgewerkt voor zover dat nodig is voor de beantwoording van 

de onderzoeksvragen en slechts bij bijzondere en/of dateerbare vondsten nader beschreven en 

geanalyseerd. 
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6.5 Organische artefacten 

 Bij (vergankelijke) vondsten dient in eerste instantie minimaal gezorgd te worden voor 

stabilisering van de staat waarin deze zijn gevonden. De keuze hiervoor dient gemaakt te worden 

door de specialist.  

 Vondsten worden per categorie beschreven en gewaardeerd. In overleg met de opdrachtgever en 

de bevoegde overheid wordt vervolgens het niveau van de uitwerking bepaald. Indien nodig wordt 

hierbij de depothouder betrokken. 

6.6 Archeozoölogische, fysisch antropologische en botanische 
resten 

 Monsters worden na het veldwerk, op grond van de kwetsbaarheid, overgedragen aan de 

betreffende specialist voor de bepaling van de kwaliteit (waardering).  

 Ten behoeve van de waardering wordt het verzamelde botmateriaal gescheiden in op diersoort te 

determineren vondsten, bot met bewerkingssporen, hoorn en gewei en overig botmate riaal. 

 Aan de hand van het evaluatieverslag wordt besloten welke monsters geanalyseerd, uitgewerkt, 

en gerapporteerd worden om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden.  

 Eventuele uitwerking en conservering van tijdens het veldwerk genomen monsters en de  daarmee 

samenhangende (extra) kosten, worden in het evaluatieverslag voorgelegd aan de opdrachtgever.  

6.7 Rapportage 

 Het rapport wordt door de opdrachtnemer in PDF formaat compleet met alle bijlagen, aangeboden 

aan de opdrachtgever en, in afschrift, ter goedkeuring voorgelegd aan de bevoegde overheid.  

 De bevoegde overheid en de opdrachtgever leveren binnen zes weken al dan niet commentaar op 

het rapport, waarna het rapport naar ARCHIS zal worden geüpload door opdrachtnemer.  

 Beeldrapportage vindt plaats conform de KNA, zodanig dat het de tekst (beantwoording van de 

onderzoeksvragen en beschrijving van de onderzoeksresultaten) verduidelijkt. Naast de door de 

KNA 4.1 (VS05) voorgeschreven tekeningen dienen aanwezig te zijn:  

o relevante overzicht- en detailfoto’s; 

o objectfoto’s of objecttekeningen van karakteristieke en bijzondere vondsten (per 

periode); 

o vlaktekeningen (alle-sporen-kaarten); 

o kenmerkende bodemprofielen en relevante coupes; 

o herleidbare hoogte- en/of verspreidingskaarten of diagrammen van archeologische, 

landschappelijke of bodemkundige fenomenen; 

o actiefoto’s en sfeerfoto’s. 
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7 Selectie en conservering 

7.1 Selectie materiaal voor uitwerking 

Tijdens de evaluatiefase wordt in een selectierapport een onderbouwd voorstel gedaan voor uit te 

werken, te deponeren / conserveren en te verwijderen monsters en vondsten conform de. KNA en 

dit PvE. In bijlage 1 zijn per vondstcategorie de minimum aantallen opgenomen die op basis van het 

vooronderzoek worden verwacht. In het evaluatierapport worden deze aantallen geëvalueerd.  

7.2 Selectie materiaal voor deponering en verwijdering 

Tijdens de evaluatiefase wordt in het selectierapport een voorstel gedaan voor de te deponeren en 

te verwijderen vondsten en monsters. De selectie wordt vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan 

de depothouder. Deze heeft 15 werkdagen voor de afhandeling van het verzoek tot goedkeuring. 

Pas na goedkeuring van het selectierapport door de depothouder / eigenaar kunnen deze vondsten 

en monsters op gecontroleerde wijze worden verwijderd. Zie ook PS06.  

7.3 Selectie materiaal voor conservering 

Het gesorteerde en geanalyseerde vondstmateriaal wordt, zolang het niet gedeponeerd kan worden, 

zo stabiel en veilig mogelijk door de opdrachtnemer opgeslagen. Na deponering gelden de 

richtlijnen zoals verwoord in het KNA-protocol 4010 Depotbeheer.  

De bevoegde overheid bepaalt of aanvullende conservering van vondsten noodzakelijk is en 

informeert hierover de initiatiefnemer / opdrachtgever en depothouder (eigenaar).  

In een conserveringsrapport wordt vastgelegd welke vondsten en welke monsters op welke  wijze en 

met welke middelen zijn geconserveerd. Zie ook specificatie PS06.  
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8 Deponering 

8.1 Eisen betreffende het depot 

 Vondsten, monsters en documentatie worden binnen twee jaar na afronding van het veldwerk 

overgedragen aan het depot van de provincie conform de daar geldende eisen.  

 Binnen twee jaar na afronding van het veldwerk zijn alle conform het PvE gespecificeerde digitale 

producten overgedragen aan het e-depot (www.edna.nl) onder vermelding van het 

onderzoeksmeldingsnummer. Na verwerking in EDNA krijgt de documentatie een persistent 

identifier, zodat de data digitaal zijn te traceren.  

8.2 Te leveren product 

Het eindproduct is de projectdocumentatie volgens de specificatie conform het protocol 4004. Bij het 

eindproduct hoort een overdrachtsverklaring (af te geven door de depothouder / eigenaar) voor de 

overgedragen vondsten, monsters en documentatie.  

Specificatie van de te leveren product(en) 

 Een (goedgekeurd) evaluatierapport volgens de in dit PvE beschreven KNA-specificaties en de 

overige bepalingen in dit PvE, inclusief een voorstel voor het te analyseren en te conserveren 

materiaal, inclusief een volledig kostenoverzicht van gemaakte en eventueel nog te verwachten 

onderzoekskosten bestemd voor de opdrachtgever.  

 Een standaard rapport volgens KNA-specificaties en de bepalingen in dit PvE. 

 Het bewijs van overdracht van monsters, onderzoeksdocumentatie en vondstmateriaal bij het 

depot. 
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9 Randvoorwaarden en aanvullende eisen 

9.1 Personele randvoorwaarden 

 Het onderzoek wordt verricht door een archeologisch bedrijf of instantie met certificaat 4004 op 

basis van de BRL 4000.  

 Het onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van een Senior KNA Archeoloog, met aantoonbaar 

ruime ervaring in de archeoregio en met de in dit PvE beschreven archeologische periodes.  

 Het veldteam bestaat verder uit een KNA Archeoloog (MA) of hoger gekwalificeerd, met ervaring 

in de archeoregio en met de in dit PvE omschreven archeologische periodes. 

 De documentatie en interpretatie van profielen wordt uitgevoerd door een specialist fysische 

geografie of KNA archeoloog (MA), met aantoonbaar ruime ervaring in de archeoregio.  

9.2 Overlegmomenten 

 Voorafgaand aan de veldwerkzaamheden dient een startoverleg plaats te vinden tussen de 

initiatiefnemer, de civieltechnische en de archeologische uitvoerder. Tijdens dit overleg dienen de 

werkzaamheden op elkaar te worden afgestemd, waarbij getracht wordt de werkzaamheden zo 

soepel mogelijk te laten verlopen. Tijdens de werkzaamheden dient een balans te worden 

gezocht waarbij enerzijds de archeologische resten zo verantwoord mogelijk in kaart worden 

gebracht en anderzijds de voortgang van de civiele werkzaamheden zo min mogelijk wordt 

gehinderd. De daadwerkelijke start van de werkzaamheden wordt minimaal tien dagen van 

tevoren gemeld aan de uitvoerder van het archeologisch onderzoek.  

 Indien zich zaken voordoen waarin dit PvE niet (tot in detail) voorziet, wordt dit door de uitvoerder 

van het archeologisch onderzoek gemeld aan de bevoegde overheid. Deze neemt een besluit 

over de te nemen vervolgstappen en informeert de initiatiefnemer.  

 Bij het aantreffen van bijzondere, mogelijk behoudenswaardige archeologische resten, 

bijvoorbeeld concentraties artefacten, of bijzondere sporen of structuren, zoals crematie- of 

inhumatiegraven, wordt terstond contact opgenomen met de bevoegde overheid over de te volgen 

strategie.  

 Contacten met de media verlopen altijd via de opdrachtgever.  

 Omwonenden en andere belangstellenden (geen pers) kunnen door de uitvoerende instantie te 

woord worden gestaan vanaf het moment dat hier goede afspraken over zijn gemaakt met de 

opdrachtgever. 

9.3 Kwaliteitsbewaking, toezicht, overleg en evaluatie 

 De senior (KNA-)archeoloog van de archeologische aannemer is verantwoordelijk voor de 

archeologische kwaliteit van het onderzoek en de te doorlopen processtappen.  

 De bevoegde overheid toetst of het onderzoek voldoet aan de eisen zoals gesteld in dit PvE.  
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 Tijdens het uitvoeren van het veldwerk worden door de verantwoordelijke archeoloog 

dagrapporten opgemaakt waarin de vordering van de werkzaamheden, de personele inzet, de 

verwerking en de opslag van kwetsbare materialen, de wetenschappelijke of technische 

ontwikkelingen en de inhoudelijke keuzes worden opgenomen. 

9.4 Overige randvoorwaarden en aanvullende eisen 

 In alle gevallen waarin dit PvE niet voorziet, zijn de procesbeschrijvingen en specificaties van de 

KNA 4.1 van toepassing. 

 De opdrachtnemer zorgt ervoor dat de volgende documenten tijdens het veldwerk op de 

werklocatie aanwezig zijn:  

o het door de bevoegde overheid en de opdrachtgever getekende PvE; 

o een Plan van Aanpak/draaiboek inclusief veiligheidsplan; 

o KLIC-gegevens. 

 De gangbare eisen bij een project van deze aard ten aanzien van veiligheid en Arbo worden in 

acht genomen. Details zijn opgenomen in een standaard veiligheidsplan dat door de 

archeologisch aannemer bij het PvA / draaiboek gevoegd zal worden. 
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10 Wijzigingen ten opzichte van het 
vastgestelde PvE 

10.1 Wijzigingen tijdens het veldwerk 

Relevante wijzigingen worden (telefonisch of) schriftelijk (mag per e-mail) aan de bevoegde 

overheid en de opdrachtgever voorgelegd. De bevoegde overheid neemt een besluit over de 

voorgelegde wijzigingen en informeert de initiatiefnemer hierover. Indien noodzakelijk wordt de 

depothouder door de bevoegde overheid op de hoogte gebracht. Afspraken ten aanzien van 

wijzigingen op het vastgestelde PvE worden in het evaluatierapport en de eindrapportages 

geregistreerd en verantwoord. 

10.2 Belangrijke wijzigingen 

Onderstaande belangrijke wijzigingen worden te allen tijde aantoonbaar voorgelegd aan alle 

betrokken partijen: 

 afwijkingen van de archeologische verwachting; 

 wijzigingen van de in het PvE / PvA vastgelegde onderzoeksmethode; 

 wijzigingen van de fysieke en/of technische omstandigheden; 

 significante afwijkingen van het verwachte vondstmateriaal  / vondsten (hoeveelheid, soorten, 

materialen, soorten voorwerpen, type conservering); 

 wijzigingen die selectie en conservering van vondsten beïnvloeden. 

10.3 Procedure van wijziging na de evaluatiefase van het veldwerk 

 Relevante wijzigingen worden per e-mail aan de bevoegde overheid en de opdrachtgever 

voorgelegd.  

 Behalve voorstellen rondom de uitwerking, conservering en deponering van de 

onderzoeksresultaten kan in de evaluatiefase ook worden vastgelegd of bestaande 

onderzoeksvragen komen te vervallen of dat juist aanvullende onderzoeksvragen dienen te 

worden geformuleerd. 

10.4 Procedure van wijziging tijdens uitwerking en conservering 

Relevante wijzigingen worden schriftelijk (mag per e-mail) aan de bevoegde overheid en de 

opdrachtgever (en indien van toepassing de depothouder) voorgelegd.  
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Overzicht van figuren, tabellen en bijlagen  

Figuren: 

Figuur 1. De ligging van het onderzoeksgebied. Inzet: ligging in Nederland (ster). 9 

 

Tabellen: 

Tabel 1. Overzicht van eerder uitgevoerd onderzoek. 10 

Tabel 2. Archeologisch monument in het plangebied. Bron: Archis. 15 

Tabel 3. Archeologische vindplaatsen in het plangebied. Bron: Archis. 15 

Tabel 4. Archeologischeonderzoeken in het plangebied. Bron: Archis. 17 

Tabel 5. Advies vervolgonderzoek (zie ook bijlage 3). 23 

 

Bijlagen: 

Bijlage 1. Lijst met te verwachten aantallen (conform de KNA) 

Bijlage 2. Overzicht te raadplegen specialisten en specialismen 

Bijlage 3. Advies 

 

Kaartbijlagen: 

Kaartbijlage 1.  Overzicht archeologie. 

Kaartbijlage 2. Advieszones ADC. 

Kaartbijlage 3. Ingrepen en advies. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Bijlage 1. Lijst met te verwachten aantallen (conform 
de KNA) 

Onderzoek Verwachting 

Omvang (ha) Verwachte aantal ha 

980 ha 980 ha 

Vondstcategorie Verwachte aantallen (N) 

Aardewerk 200 

Bouwmateriaal 20 

Metaal (ferro) 10 

Metaal (non-ferro) 10 

Slakmateriaal 10 

Vuursteen 10 

Overig natuursteen 50 

Glas 0 

Menselijk botmateriaal onverbrand 0 

Menselijk botmateriaal verbrand (crematiegraf) 1 

Dierlijk botmateriaal onverbrand 1 

Dierlijk botmateriaal verbrand 10 

Visresten 0 

Schelpen 0 

Hout 1 

Houtskool(monsters) 2 

Textiel 0 

Leer 0 

Submoderne materialen 0 

 

Monstername Verwachte aantallen (N) als stelpost opnemen in offerte  

Algemeen biologisch monster (ABM) 1 

Algemeen zeefmonster (AZM) 1 

Pollen, diatomeeën en andere microfossielen 0 

Monsters voor anorganisch chemisch onderzoek 0 

Monsters voor micromorfologisch onderzoek 0 

Monsters voor luminescentiedatering (OSL) 0 

Monsters voor koolstofdatering (14C) 2 

DNA  0 

Dendrochronologisch monster  0 

 



 

  

Bijlage 2. Overzicht te raadplegen specialisten en 
specialismen 

Vondstcategorie Raadplegen bij 

PvA 

Raadplegen bij 

veldwerk 

Raadplegen 

bij uitwerking 

Aardewerk Nee Nee Ja 

Bouwmateriaal Nee Nee Ja 

Metaal (ferro) Nee Nee Ja 

Metaal (non-ferro) Nee Nee Ja 

Slakmateriaal Nee Nee Ja 

Vuursteen Nee Nee Ja 

Overig natuursteen Nee Nee Ja 

Glas Nee Nee Ja 

Menselijk botmateriaal onverbrand Nee Ja Ja 

Menselijk botmateriaal verbrand Nee Nee Ja 

Dierlijk botmateriaal onverbrand Nee Nee Ja 

Dierlijk botmateriaal verbrand Nee Nee Ja 

Visresten (handverzameld) Nee Nee Ja 

Schelpen Nee Nee Ja 

Hout Nee Nee Ja 

Houtskool(monsters) Nee Nee Ja 

Textiel Nee Nee Ja 

Leer Nee Nee Ja 

Submoderne materialen Nee Nee Ja 

    

Monstername Raadplegen bij 

PvA 

Raadplegen bij 

veldwerk 

Raadplegen 

bij uitwerking 

Algemeen biologisch monster (ABM) Nee Nee Ja 

Algemeen zeefmonster (AZM) Nee Nee Ja 

Pollen, diatomeeën en andere microfossielen Nee Nee Ja 

Monsters voor anorganisch chemisch 

onderzoek 

Nee Nee Ja 

Monsters voor micromorfologisch onderzoek Nee Nee Ja 

Monsters voor luminescentiedatering (OSL) Nee Nee Ja 

Monsters voor koolstofdatering (14C) Nee Nee Ja 

Vismonsters Nee Nee Ja 

DNA  Nee Nee Ja 

Dendrochronologisch monster  Nee Nee Ja 

 

  



 

  

Bijlage 3. Advies 

Ingreep Advies ADC, 2010 Beleid gemeenten 

Eersel & Bergeijk 

Beleid gemeente 

Veldhoven 

Ondergrenzen 

(horizontaal &  

verticaal) 

Lengte 

ingreep 

(m) 

Opervlakte 

ingreep 

opp (m²) 

Advies RAAP, 

2020 

stuw RN10 deelgebied 3: 

proefsleuven 

categorie 6: gebied met 

lage verwachting 

  25.000 m², 40 cm   10 geen onderzoek 

stuw RN26 deelgebied 2: passieve 

archeologische 

begeleiding 

categorie 5: gebied met 

middelhoge verwachting 

  2500, 30 cm, 50 cm 

bij esdek 

  10 m² geen onderzoek 

stuw RN32 deelgebied 2: passieve 

archeologische 

begeleiding 

categorie 6: gebied met 

lage verwachting 

  25.000 m², 40 cm   10 m² geen onderzoek 

stuw RN31 deelgebied 3: 

proefsleuven 

categorie 6: gebied met 

lage verwachting 

  25.000 m², 40 cm   10 m² geen onderzoek 

stuw RN17 deelgebied 2: passieve 

archeologische 

begeleiding 

categorie 5: gebied met 

middelhoge verwachting 

  2500, 30 cm, 50 cm 

bij esdek 

  10 m² geen onderzoek 

maaiveldverlaging deelgebied 2: passieve 

archeologische 

begeleiding 

  beekdalen: een hoge 

verwachting voor met 

name de Vroege 

Steentijd 

(Paleolithicum). 

100 m², 30 cm   764.90 m² intensieve 

archeologische 

begeleiding 

aanpassen 

afwatering (2 

delen) 

deelgebied 2: passieve 

archeologische 

begeleiding 

categorie 5: gebied met 

middelhoge verwachting 

  2500, 30 cm, 50 cm 

bij esdek 

1: 66 m 2: 

76 m 

710 m² geen onderzoek 

omleiding 

Pinkgieter 

deelgebied 1: geen 

maatregelen 

  beekdalen: een hoge 

verwachting voor met 

name de Vroege 

Steentijd 

(Paleolithicum). 

100 m², 30 cm 314 m 1570 m² intensieve 

archeologische 

begeleiding 
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